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 ףעלוֿפ
 רעשיערבעה:שירדיו

 ךוברעטרעוו

 ןופ

 ןינַאצ .מ

 גַאלרַאֿפ-קיוויײל .ה
 לארׂשי ןיא ןטסילַאנרושז ןוא רעבַײרש עשידיי ןופ ןייארַאפ םַײב



 ןֹוּלִמ

 יִרְבִע-שידִוי
 םֶלָׁש

 תאמ

 יִנְאצ .מ

 קיווייל .ה ש"ע רואל האצוה
 לארשיב שיריייאנותעו ירפוס תדוגאי"ע



 ןופ ףליהטימ רעד טימ ןבעגעגעגסױרַא

 עויסב רואל אצוה

 לארשי ץראל תידוהיה תונכוסה

 תוברתהו ךוניחה דרשמ

 ץיבוניבר עשוהי ש"ע תונמאלו תורפסל ביבא-לת ןרק

 רעגנַאמ סרפ ןרק

 קלופ לארשיו תידא ןרק

 -- גרעבדלָאג עשוהיו הקבר ןרק

 רעוועכעשט עִיש

6 

 ןינַאצ .מ-ל תורומש תויוכזה לכ

 ס02צ21סמד םצ א{ .15אאזא

 ו992 - בימשת

 לארשיב ספדנ

 תקזאזפמ זא 158 ;םז

 ןיילונומ סופדב רדוס -- טצעזעג
 קרביינב 769014 .לט



 םעד ןּפַאש וצ לולע זיא "ךוברעטרעוו רעשִיערבעה-שידיִי רעלוּפ" לטיט רעד
 ןופ רצוא-רעטרעוו ןצנַאג םעד סיוא טּפעש ךוברעטרעוו סָאד זַא ,קורדנַײא
 ןברעוונָאק ,ןסקיפוס ,ןסקיפערּפ ללש ריא טימ ךַארּפש רעשידִיי רעד
 ַאזַא .ןטנעלַאוויוװקע עש:ערבעה ערעייז ןוא ,ןעמזינַאקירעמַא ןוא ןעמזילַאקָאל
 טשינ זיא סָאװ עימעדַאקַא ןַא ךיז ףיוא ןעמענ טנעקעג טלָאװ עבַאגפיוא
 רַאפ עימערַאקַא ןַא -- ריפ עלַא יד .ןעלטימ ןוא טַײצ ,תוחוכ ןיא טצענערגַאב
 .טשינ ,ןרעױדַאב םוצ ,רימ ןבָאה ןעלטימ ןוא טַײצ ,תוחוכ יד ,עבַאגפיוא ַאזַא
 טַײצ יד תעב ,דיחי ַא ןופ תוחוכ יד טימ ךוברעטרעוו םעד קידנלעטשנעמַאזוצ
 ַא טלעטשעג ךיז ךיא בָאה -- ןעלטימ יד ךיוא ױזַא ןוא טצענערגַאב קרַאטש זיא
 ןטנעמעלע-טנורג עלַא ןעלמַאזנַײא ךעלגעמ טַײװ יו :ליצ םענעדײשַאב רעמ
 טימ ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא רצוא-רעטרעװכַאז ןוא -ןברעוו םעד ןוֿפ
 עלַאנָאיגער ןוא ןטנעמעלע עשיטַאמָאידיא ,ןברעוונָאק ,ןסקיפערפ רעמ סָאװ
 רעמ סָאװ ןוא -- ןטנעלַאוװיװקע ייז רַאּפ ןעניֿפעג ןוא ,ןעמולב-ךַארּפש
 .ךַארּפש רעשִיערבעה רענרעדָאמ רעד ןיא -- ןטנעלַאוויוװקע

 יו ןעניד טעוו "ךוברעטרעוו רעשיערבעה-שידִיי רעלוֿפ" רעד זַא ,ףָאה ךיא
 רצוא-ךַארּפש ןשידַי םעד ןופ ןרעמַאק יד וצ לסילש רעוויטקעפע ןַא
 ןופ רענעייל ַײס ןעניד טוג טעוו ןוא ,ןעמרָאֿפ עשיערבעה ןיא ןסָאגעגרעביא
 ַײס ןוא ,ךַארּפש-טימעג רעייז טשינ זיא שידִיי סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד
 ןיא קיטיונ רַאּפ ךיוא ןטלַאהעג בָאה ךיא .ןטסקעט עשידִיי ןופ רעצעזרעביא
 רעד ןיא ריּפנַײרַא ןטרירטנעצנָאק ַא ןבעג וצ ךוברעטרעוו םעד ןופ בײהנָא
 ןיא רעטרעווטַײצ ןגייב וצ ױזַא יו ןרעטסומ עקינייא ןוא קיטַאמַארג רעשירִיי
 .שיריי

 ןינַאצ .מ



 תא ןיבהל ארוקל ורזעיי שידִַיי תפשב תויטנהו הנבמה לע תורעה המכ
 םיחנומל םיירבע ךרע-יווש קר אל ןולמב אצמי ארוקה .וז הפש לש םזינכמה

 .שידִייבש הקיטמוידיאה תא םג אלא שידייב
 םג רזע ילכל היהי ןולמש ידכ ,םרב .ינרדומ אוה ןולמב ביתכה ןורקעכ

 רפסמ ,תומדוק תופוקתמ תורפסבש ביתכב םיטסקט לש םימגרתמו םיארוקל
 :לשמל .ןשוימ ביתכב םג םיעיפומ םיחנומ

 גָאטנָאמ/קיטנָאמ ;(הישע ,הלועפ) גנואוט/גנוּוט ;(תודהי) םוטנדיא/םוטנריי
 .(ןכיה ,הפיא) ואוו/ּווװ ;('ב םוי)

 הפוריאב םיבחרנ םיקחרמב ,םלועבש תוצופתה לכ ינפ לע החתפתה שידִיי
 ורצונ הלא תוביסמ .תורוגסו תוניוע תונידמ לש תולובגל רבעמו הצוחמו
 :לשמל ,ההזה םנבומב םילמ לש הרבהבו ןהייוטבב םירכינ םילדבה

 דובכ ,דובכ) רענָאה/רָאנָאה ;(לוחכ) ָאלב/יולב ;(אל) טינ/טשינ ;(ןכ) עי/ָאו
 ,תילוורש) טעקנַאמ/טעשנַאמ/טעשזנַאמ ;(ןנשי ,םנשי) ןענַײז/ןענעז ;(ימצע
 .תורחא םילמ תואמו (הרעס) םערָאטש/םערוטש ;(בזרמ) עווניר/עניר ;(תפח

 :ןוגכ תורפסל ורדחש םיימוקמ םיבינב םיחנומ ןולמב םיאצמנ ןכ
 ;(ןכל ,םכל) ךַײא תועמשמב קנע ;(ןתא ,םתא) ריא תועמשמב ץע

 עוָאט-עװָא ;(אבה עובשב) ךָאוװ עקידנעמוק תועמשמב ךָאוו עדוויא/עטּפיא
 .'ובו (ןכבו ,היהי אלש ךיא) ללבה ,ןַײז טשינ לָאז סע יו תועמשמב



 שידויב תויתואה

 .םירוציע-ודו םירוציע ,תועונת-ודו תועונת לע ססובמ שידייב ביתכה
 :תועובק תורוצ שולש א תואל

 ָא ,ַא ,(תמליא) א

 ;םילמה תלחתהב יי ,יי י י יו 2 ו תויתואח יכק אב

 רעכעלטיא ,(ץראל-ץוח) דנַאלסיוא ,(קנפל ,רזחל) ןרירווּוא ,(טקש-יא) ורמוא
 .(לזרב) ןזַײא ,(ןידע) רעלעדייא ,(דחא לבכ)

 ף"לאה ,ף"לאב ליחתמ ינשה הקלח םא (תמודיק םע) תבכרומ הלמב
 :המגודל ,(רוקמב) הלמה ךותב אב תמליאה

 ,(דוגיא) ןייארַאפ ,(םאתהל ,לגסל) ןענעגײארַאֿפ ,(חיצנהל) ןקיביײארַאפ
 .(תונרקס ררועל ,ןרקסל) ןריגירטניארַאּפ ,(דגואמ ,דחואמ) טקיניײארַאּפ

 -- ,א תיניטל תואל ךרע-הווש ַא

 (ריצ) סקַא ,(קוידב) טַארוקַא ,(הקעזא) םרַאלַא

 ָא -- 0 תיניטל תואל ךרע-הווש
 (תגסל) ןטערטּפָא ,(םינפ תדמעה) לעטשנָא ,(הרושב) גָאזנָא

 :תועובק תורוצ יתש ב תואל
 -- 8 תיניטל תואל ךרע-הווש ,השוגדכ לילצב (השוגד יתלב) ב
 .(הווחא) טּפַאשרעדורב ,(םיעוגעג) טּפַאשקנעב ,(תבכר) ןַאב ,(םחל) טיורב

 -- שידייבש תוירבע םילמב קר אב ש תיניטל תואכ ב
 .(הדבכוע) הדֿבוע.(םשרז הרנבע) הרו הרובע (תורבע) תוובש

 :יו ,וו ּו ,ו :תורוצ עברא ו תואל
 :הלמה תלחתהב הינפל א םעו ןפוסבו םילמה עצמאב 0 תיניטל תואכ ו
 .(בצמ) דנַאטשמוא ,(טרפ) םוא ,(רוזחמ) גנַאגמוא ,(טקשי-יא) ורמוא

 :וו ירחא וא ינפל 0 תיניטל תואבכ ּו

 .(ןיערג ,תולגלגס) עלּוװָא ,(הפיא) ּוװ ,(החיתפ) ערוטרעווּוא

 -- ע תיניטל תנאל ךרע-הווש וו
 .(רונת) ןוויוא ,(ברע) טנווָא ,(יארפ) דליוו ,(רמצ) לָאװ ,(םלוע) טלעוו

 :םילמה תלחתהב הינפל א םאו ןפוסבו םילמה עצמאב 0 יו
 יורטש ,(תונבל) ןעיוב ,(םשר ,תבותכ) טּפירשּפױא ,(קונאל ,חונגל) ןעקיוא

 .(שק)



 ;װ ,וו ,וו ,ו :תורוצ עברא י תואל

 :הלמה תלחתהב וינפל איו ןפוסבו םילמה עצמאב תיניטל 1 -כ י
 .("ב) ןיא ,(הלש) עריא ,(לגרס) עריוו ,(ונא) רימ

 = ערב
 (םלע) לגנִיי ,(תודהי) טייקשידייי

 :הלמה תלחתהב םהינפל א-ו ןפוסבו םילמה עצמאב םציכ יי
 (!ךל) יג ,(ןועש) רעגייז ,(םרטב) רעדייא

 :הלמה תלחתהב םהינפל איו ןפוסבו םילמה עצמאב ,אצ-כ ַײ
 (רהוז) ןַײש ,(לזרב) ןזַײא ,(ףורטל) ןסַײר ,(ךושנל) ןסַײב

 .תירבעבכ םירוציע ןה ש,ר,ק,צ,ס,נ,מ,ל,ט,ז,ה,ד,ג תויתואה

 ח תואבש אוה םהניב לדבהה ;תיניטל 011-בכ אוה לילצה ביו ח תויתואב
 :שידייבש תוירבע םילמב קר םישמתשמ

 .(םלח) םעלעכ ,(הוולח) עװלַאכ לבא ,(ןח) ןח ,(םולח) םולח

 :שידִייבש תוירבע םילמב קר םישמתשמ תינווי א-כ (השוגד) ּכ
 (הנווכ) הנווּכ ,(םילכ) םילּכ ,(ןקסע) רעוט-ללּכ

 שידייבש תוירבע םילמב קר םישמתשמ ש

 .שידייבש תוירבע/ םילמב קר םישמתשמ השוגד יתלבו (השוגד) ּת

 ז"כ איה השוגד ּת-ש ךכ תיזנכשא איה שידִייב תוירבע םילמ לש הרבהה

 .ס תואכ איה הפר ת וליאו תיניטל



 םנימו םצע-תומש

 םעבטב םהש םירקמב דבלמ ,דיחי ןושלב ןבומכ םיעיפומ ןולמב םצע-תומש
 -םש ירחא םיירגוסבש המלש הלמ םימעפלו תויתואה וא תואה .יובר תרוצב
 תאש אוה ןמיס הזכ ןויצ ןיא ובש םוקמב .םיבר ןושלב ותרוצ לע הארמ םצע
 .ללכב יוברב אב אלש וא תוקוחר םיתעל םישמתשמ יוברב םצעיםשה

 -- תויוות יתשו ,ימתס ןימו הבקנ ,רכז :םינימ השולש שידִייב םצע-תומשל
 .תמתסמ תיוותו תעדימ תיוות

 תיוות י'ע (תוריעז תויתוא םע) םיניוצמ ןולמב םצע-תומש לש םינימה
 םצע-םש .(ימתס ןימ) סָאד ,(הבקנ ןושל) יד ,(רכז ןושל) רעד :ןימ לכל תעדימ
 ןימב םבקנל רשפאש םצע-תומש .(םיבר ןושל -- לָאצרעמ) צמ-ב ןיוצמ יוברב
 ,יר/רעד תויוותה תא םילבקמ ימתס ןימב םגו הבקנ ןימב וא הבקנ ןימב םגו רכז
 .סָאד/יר

 תועדימה תויוותה תייטנ

 םיבר ומתס הבקנ הבכז

 יד סָאד יד רעד :רשי סחי

 יד סָאד יד םעד :לועפה סחי

 יד םעד רעד םעד :לא סחי

 סחיה תלמל הכומס איהשכ ימתס ןיממ וא רכז ןיממ םצע-םשל לא סחי תרוצב תיוותה
 :סחיה תלמ םע ללכ ךרדב תגזמתמ

 -- םעד ַײב ;םענוֿפ גוזימ לבקמ םעד ןוֿפ -- תיוותה םע סחיה תלמ ףורצה
 ;ןרעביא -- םעד רעביא ;ןרעטנוא -- םעד רעטנוא ;ןפיוא -- םעד ףיוא ; םַײב
 .ןכָאנ -- םעד ךָאנ ;ןיב -- םעד זיב ;םעניא -- םעד ןיא

 :םינימה לכל ןַאזַא איה תמתסמה תיוותה

 ןַא ,(קונית ,דלי) דניק ַא ,(היער ,תרבג ,השא) יורפ ַא ,(שיא ,רבג ,רכז) ןַאמ א

 .(דחא ברע) טנוװָא ןַא ,(זופת) שזנַארָא ןַא ,(שישי ,בס) רעקשטיטלַא

 ראותו םצעיתומש ינפל -- ןַא - ןונ תלבקמ ַא תמתסמה תיוותה

 :ע ,ָא ,ַא ,א םה םייתלחתה םהיתויתואש

 -- קע ןַא (הציב) ייא ןַא ,(רונת) ןוויוא ןַא ,(קסע) קסע ןַא ,(ןקז) רעטלַא ןַא
 .ףוס



 ַא תמתסמה תיוותה ילילש טפשמב .תמתסמ תיוות ןיא יוברב םצע-תומשל
 :המגודל ,ןייק הלילשה תיוותב תפלחתמ ןַא וא

 טשינ טנעייל דימלת רעד ;(רפס ארוק דימלתה) ךוב ַא טנעייל דימלת רעד
 .(רפס ארוק אל דימלתה) ךוב ןייק

 םה ללכהמ יאצויה .סָאד - .ימתס ןיממ ןה (םיביטונימיה) חנטקה תולמ

 יה = .הבקנ ץממ םּהש (רכיא לש תיב) עקטַאכדו (אתקב) עקזַײה

 םשה ראות

 :ונימ תא לבקמו םצע-םשה ינפל דימת אב שידִייב םשהיראותה
 עגולק סָאד ,(הנובנה השאה) יורּפ עגולק יד ,(ןובנה שיאה) ןַאמ רעגולק רעד

 .(ןובנה דליה) דניק

 םהיתורוצו םילעופה
 לש ונבומ תא תונשמ שידייב םילעופל ,תויליחת ,תומודיק תורשע המכ

 ןייג לעופל תומודיק םישולשכ :לשמל .יונשה תילכתב (םוביטיניפניאה) רוקמה
 :תונוש תולועפ םישולשכ תורצוי

 ,ךעדהל) ןייג/סיוא ;(תומל ,קחרתהל ,קלתסהל) ןייג/קעװַא ; תכלל (רוקמהנ ןייג
 ךלהל ןייג/מוא ;(חפנתהל ,חומצל ,חורזל ,תולעל) ןייג/פיוא ;(טעמהל ,סוסגל

 ,עוקשל ,ףולחל) ןייג/רעטנוא ;(קסעתהל ,סחיתהל ,ךלהתהל ,הנהו הנה
 ;(תוצחל ,ףולחל ,רובעל) ןייג/רעביא ;(ברקתהל ,ןוימיטל תדרל ,דבאהל
 ,םואתפ אובל ,ךישמהל) ןייג/נָא ;(םלעהל ,קמטצהל ,םיכסהל) ןײג/נַײא
 ;(תושל רוסל ,קחרתהל) ןיײגּפָא ;(ותארקל תכלל) ןיײג/נגעקטנַא ;(להנתהל
 ;(תוצחל ,רובעל) ןייג/רעבירַא ;(תדרל) ןײגּפָארַא ;(ירוחאמ אובל) ןייג/רעּפַא
 ןייג/ברוד ;(אובל ,סנכהל) ןײג/נַײרַא ;(ךלהתהל ,בבותסהל ,לפטל) ןײג/מורַא
 ,תוולל) ןייג/טימ ;(קיצהל ,אוצמל ,עיגהל) ןייג/רעד ;(ינש דצל רובעל ,ףולחל)
 רובעל) ןײג/ײברַאֿפ ;(ירחא ךישמהל ,בוקעל) ןײג/כָאנ ;(הלועפל ףרטצהל

 .(ססומתהל ,רזפתהל) ןייג/עצ ;(ברקתהל ,תשגל) ןייג/וצ ;(ךומס

 ןולמה ינפ לע תורזופמ תויורשפאה תומודיק םע םילעופה לש תורוצה לכ
 'א תואב -- ןײגנַײרַא ,'ג תואב ומוקמ ןייג :יתיב-ףלאה המוקמב תחא לכ

 .'וכו 'נ תואב ןײגכָאנ
 לעו ,תמידיקב הנושארה הרבהה לע איה המעטהה -- תומודיק םע םילעופב
 ,ןֿפױלרעבירַא ,ןֿפױלטימ ,ןפילוצ :תוכורא תומודיקב הינשה הרבהה
 .ןפױלַײברַאפ

 .(לעופ -- ברעוו) וו םע ןולמב םינמוסמ םילעופה לש תיקודקדה תוכיישה



 לעופ) םיאצויל םתוכיישב םילעופה ונמוס אל קודקדה ינמיס טושיפ ךרוצל
 ונמוס םילעופה לכ אלא ,(רזוע לעופ) םירזועל וא (דמוע לעופ) םידמועל ,(אצוי
 .(לעופ -- ברעוו) ו-ב

 םילעופה תויטנ

 ןיאש ןבָאה-ו (תויהל) ןַײז רזע ילעופ תרזעב תעצבתמ שידייב םילעופה תייטנ
 ,לעוו ,טלָאװ רזע תולמ תרזעבו (דילוה ,קיזחה ,ול היה) תירבעב ךרע-הווש ול
 ;געלֿפ

 .יאנת תרוצב רבעל רבע תריציל טסעוװעג/טזעוועג םשה-ראות םע
 אוה ןייג לעופהמ ינוניב .הלבק רוקמהש הרוצ התואב תמודיק לבקמ ינוניבה

 ;ןעגנַאגעגרעבירַא אוה (תמודיק םע) ןייג/רעבירַא לעופהמ ינוניבו ןעגנַאגעג
 םע) ןעמונעג/קירוצ לעופהמ ינוניבו ןעמונעג אוה ןעמענ לעופהמ ינוניב
 ןיײגרעבירַא-מ :תיפוסל תכפוה תמודיקה יווצב .ןעמונעגקירוצ אוה (תמודיק
 !קירוצ םענ -- ןעמענקירוצ-מ !רעבירַא ייג --

 (ןעוועג :ינוניבה) ןַײז רזע לעופה תייטנ

 רבעל רבע הווה ןמז

 ןעוועג טַאהעג ן'ב ךיא ןיב ךיא
 ןעוועג טַאהעג טסיב וד טסיב וד
 ןעוועג טַאהעג זיא יז/רע זיא יז/רע
 ןעוועג טַאהעג ןענַײז/ןענעז רימ ןענַײז/ןענעז רימ
 ןעוועג טַאהעג טַײז/טנעז ריא טַײז/טנעז ריא
 ןעוועג טַאהעג ןענַײזןענעז יז ןענַײז/ןענעז יז

 תופוקת רבע

 (תינשנו תרזוח הלועפ) רומג רבע

 ןַז געלֿפ ךיא ןעוועג ןיב ןיא

 ןַײז טסגעלֿפ וד ןעוועג טסיב וד

 ןַײז טגעלפ יזזרע ןעוועג זיא יז/רע

 יו ןגעלפ רימ ןעוועג ןענַײז/ןענעז רימ

 ןַײז טגעלפ ריא ןעועג טַײז/;טנעז ריא

 ןַײז ןגעלּפ ייז ןעוועג ןענַײזןענעז ייז



 הנתומ רבעל רבע לש תרחא הרוצ הנתומ רבע

 ןעוועג טַאהעג טלָאװ ךיא ןעועג טלָאװ ךיא
 ןעוועג טַאהעג טסלָאװ וד ןעועג טסלָאװ וד
 ןעוועג טַאהעג טלָאװ יז/רע ןעוועג טלָאװ יז/רע
 ןעוועג טַאהעג ןטלָאװ רימ ןעוועג ןטלָאװ רימ
 ןעוועג טַאהעג טלָאװ ריא ןעועג טלָאװ ריא
 ןעוועג טַאהעג ןטלָאװ ייז ןעועג ןטלָאװ ײז

 דיתעה ןמז הנתומ רבעל רבע

 ןַײז לע ךיא ןַײז טזעועג טלָאװ ךיא
 ןַײז טסעוװ וד ןַײז טזעועג טסלָאװ וד
 ןַײז טעוו יז/רע ןַײז טזעוועג טלָאװ יז/רע
 ןַײז ןלעוו רימ ןַײז טזעועג ןטלָאװ רימ

 ןַײז טעוװ ריא ןַײז טזעועג טלָאװ ריא
 ןַײ ןלעװ יז ןַײז טזעועג ןטלָאװ יז

 !טַײז !ַײז יווצ

 (טַאהעג :ינוניבה) ןבָאה רזע לעופ תייטנ

 תופוקת רבע ןהריה יז

 ןבָאה געלֿפ ךיא סט יא
 ןבָאה טסגעלפ וד טאטע
 ןבָאה טגעלּפ יז/רע לכה יא
 ןבָאה ןגעלּפ רימ יי
 ןבָאה טגעלֿפ ריא טי עא

 ןבאו ןנעלפ ײז די

 הנתומ רבע רומג רבע

 טַאהעג טלָאװ ךיא טַאהעג בָאה ךיא
 טַאהעג טסלָאװ וד טַאהעג טסָאה וד

 טַאהעג טלָאװ יז/רע טַאהעג טָאה יז/רע

 טַאהעג ןטלָאװ רימ טַאהעג ןבָאה רימ
 טַאהעג טלָאװ ריא טַאהעג טָאה ריא
 טַאהעג ןטלָאװ ײז טַאהעג ןבָאה ײז



 דיתעה ןמז הנתומ רבעל רבע

 ןבָאה טזעועג טלָאװ ךיא
 ןבָאה טזעועג טסלָאװ וד
 ןבָאה טזעוועג טלָאוו יז/רע
 ןבָאה טזעוועג ןטלָאװ רימ
 ןבָאה טזעוװעג טלָאװ ריא

 ןבָאה לעוװ ךיא

 ןבָאה טסעוו וד

 ןּבָאה טעװ יז/רע
 ןבָאה ןלעוו רימ

 יה טא ןבָאה טזעועג ןטלָאװ יז

 1 : הנתומ רבעה לש תרחא הרוצ/

 יּווצ ןבָאה ןעועג טלָאװ ךיא
 !טָאה !בָאה ןבָאה ןעועג טסלָאװ וד

 ןבָאה ןעוועג טלָאװ יז/רע
 ןבָאה ןעוועג ןטלָאװ רימ
 ןבָאה ןעועג טלָאװ ריא
 ןבָאה ןעועג ןטלָאװ יײז

 ןַײז רזע לעופ םע דמוע לעופ תייטנ
 (ןעגנַאגעג :ינוניב) (תכלל) ןייג לעופה

 תופוקת רבע הווה ןמז
 (תינשנו תרזוח הלועפ) ייֵג ךיא

 ןייג געלפ ךיא טסייג וד

 ןיג טסגעלפ וד טייג יז/רע
 ןיג טגעלפ יז/רע ןעייג רימ
 ןַײג  ןגעלפ רימ טייג ריא
 ןיג טגעלפ ריא ןעייג יז

 ןייג ןגעלּפ יז

 הנתומ רבע רומג רבע

 ןעגנַאגעג טלָאװ ךיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא
 ןעגנַאגעג טסלָאװ וד ןעגנַאגעג טסיב וד
 ןעגנַאגעג טלָאװ יז/רע ןעגנַאגעג זיא יז/רע
 ןעגנַאגעג ןטלָאװ רימ ןעגנַאגעג ןענַײז/ןענעז רימ
 ןעגנַאגעג טלָאװ ריא ןעגנַאגעג טַײז/טנעז ריא
 ןעגנַאגעג ןטלָאװ יז | ןעגנַאגעג ןענַײזןענעז ייז



 םדוק הנתומ רבע

 ןיג טזעוועג טלָאװ ךיא

 ןיג טזעוועג טסלָאװ וד

 ןייג טזעוועג טלָאװ יז/רע
 ןייג טזעוועג ןטלָאװ רימ

 ןיג טזעוועג טלָאװ ריא
 ןיג טזעועג ןטלָאװ יז

 םדוק הנתומ רבע לש תרחא הרוצ

 ןעגנַאגעג טַאהעג טלָאװ ךיא
 ןעגנַאגעג טַאהעג טסלָאװ וד

 ןעגנַאגעג טַאהעג טלָאװ יז/רע
 ןעגנַאגעג טַאהעג ןטלָאװ רימ
 ןעגנַאגעג טַאהעג טלָאװ ריא
 ןעגנַאגעג טַאהעג  ןטלָאװ יז

 דיתעה ןמז

 ןיג לעװ ךיא
 ןיה י טסעװוד
 ןיג טעוװ יז/רע
 ןיװ ןקעװ רימ

 ןײג - טעװ ריא
 ןײהװ .קעװ יז

 וווצ

 !טײנ יג

 ןבָאה רזע לעופ םע אצוי לעופ תייטנ
 (ןעמונעג :ינוניב) (תחקל) ןעמענ לעופה

 הווה ןמז

 םענ ךיא
 טסמענ וד
 טמענ יז/רע
 ןעמענ רימ
 טמענ ריא

 ןעמענ ייז

 רומג רבע

 ןעמונעג בָאה ךיא
 ןעמונעג טסָאה ּוד
 ןעמונעג טָאה יז/רע
 ןעמונעג ןבָאה רימ
 ןעמונעג טָאה ריא
 ןעמונעג ןבָאה יז

 רבעל רבע

 טַאהעג בָאה ךיא
 טַאהעג טסָאה וד
 טַאהעג טָאה יז/רע
 טַאהעג ןבָאה רימ
 טַאהעג טָאה ריא
 טַאהעג ןבָאה יז
 תופוקת רבע

 ןעמונעג
 ןעמונעג
 ןעמונעג
 ןעמונעג
 ןעמונעג
 ןעמונעג

 (תינשנו תרזוח הלועפ)

 ןעמענ געלפ ךיא
 ןעמענ טסגעלפ וד
 ןעמענ טגעלפ יז/רע

 ןעמענ ןגעלפ רימ
 ןעמענ טגעלפ ריא
 ןעמענ ןגעלפ ייז



 םדוק הנתומ רבע לש תרחא הרוצ- הנתומ רבע

 ןעמונעג טַאהעג טלָאװ ךיא | ןעמונעג טלָאװ ךיא
 ןעמונעג טַאהעג טסלָאװ וד | ןעמונעג טסלָאװ וד
 ןעמונעג טַאהעג טלָאװ יז/רע ןעמונעג טלָאװ יז/רע
 ןעמונעג טַאהעג ןטלָאװ רימ | ןעמונעג ןטלָאװ רימ
 ןעמונעג טַאהעג טלָאװ ריא | ןעמונעג טלָאװ ריא
 ןעמונעג טַאהעג ןטלָאװ יז | ןעמונעג ןטלָאװ יז

 תהי םדוק הנתומ רבע
 ןעמענ לעװ ךיא | ןעמענ טזעוװעג טלָאװ ךיא
 ןעמענ טסעוו וד | ןעמענ טזעוועג טסלָאװ וד
 ןעמענ טעװ יז/רע | ןעמענ טזעוועג טלָאװ יז/רע
 ןעמענ ןלעװ רימ } ןעמענ טזעוועג ןטלָאװ רימ
 ןעומעג טעו יא ןעמענ טזעוועג טלָאװ ריא
 ןעמענ ןלעו יז ןעמענ טזעוװעג ןטלָאװ יײז

 !טמענ !םענ יווצ



 תֹובֵת יִׁשאָר ןעגנוצריק

 לּועָּפַה סַחַי -- וויטַאקַא
 םיִרֲחַאְו -- ערעדנַא ןוא
 יֵלּוכְו -- רעטַײװ ױזַא ןוא
 לַעֹּפַה-רַאּת -- ברעװדַא

 םֵּׁשַה-רַאּת -- ויטקעידַא

 יִׁשיִא יִּתְלִּב -- ךעלנעזרעּפמוא
 ַעּובְק ,הֵּנַּתְׁשִמ אל -- טנַאירַאװניא
 הָאירְק תַּלִמ -- עיצקעירעטניא
 הָיְמֹונֹורְטְסַא -- עימָאנָארטסַא
 יִאּוׂשְנ םֵׁשַה-רַאֹּת -- וויטקעידַא רעוויטַאקידערּפ
 תיִוָּת -- לקיטרַא
 הֹקיִנָטֹוב -- קינַאטָאב
 לֶא סֵחַי ,סּוביטָּד -- וויטַאד
 יִמָתְס ןיִמֵמ םֶצֶע-םֵׁש -- ןימ ןלַארטַײנ ןופ טרָאװכַאז
 הָבֵקִנ ןיִמַמ םִצֶע-םֵׁש -- ןימ ןכעלבַײװ ןוֿפ טרָאװכַאז
 רָכָז ןיִמֵמ םֶצָע-םֵׁש -- ןימ ןכעלנעמ ןופ טרָאװכַאז
 רֶזֵע תַּלִמ -- טרָאװּפליה
 לַעֹּפ -- טרָאװטַײצ ,ברעוו
 הָיְגֹולֹואֹוז -- עיגָאלָאָאז
 םיִּבַר ןֹוׁשְל -- לָאצרעמ
 רֶׁשָי סַחַי -- וויטַאנימָאנ
 יִליֵלְׁש -- ויטַאגענ

 ןִיְנִּקַה סַחָי -- וויסעסָאּפ

 םַעַּטַה תַּלִמ -- לקיטרַאּפ
 יִטָרִּפ םֵׁש -- ןעמָאניטַאווירּפ
 ּוּנַּכ -- םָאנָארּפ
 סַחַי תַּכִמ -- עיציזָאּפערּפ
 הָרְמִמ -- עזַארפ
 תֶמֹּדק -- סקיֿפערּפ
 רָּפְסִמ םֵׁש -- טרָאװלָאצ
 רּוּבִחַה תַּלִמ -- עיצקנוינָאק
 יִאּוׂשְנ לַעֹּפַה-רַאּת -- ברעװנָאק



 ב"אב הָנֹוׁשאִר תֹוא רעד/יד (}) א

 (8) חַּתַּפ תַעּונְּת ַא
 ? ןֵכָּתִיֲה ? הַמ ; (רפסמ ינפל) ְךֶרֵעְּב ,-ֵּכ װדַא ַא

 יֹוא

 (תויזעול םילמב) אֹלְל ,לַא ּפערּפ ַא

 (ראותו םצע םש ינפל) תֶמָּתַסְמ תיִוָּת ןַא ,ַא

 יֹוה ,יֹובֲא ,יֹוא רעד ָא

 (ס) ֹוא תַצּונְּת ָא

 הֵּנִה ;איִהַה .אּוהַה רסיוא שָא ,ָא

 םיִלָהֹא הֵנֲחַמ רעד 00 לוַא

 ת"ר רעטַײװ ױזַא ןוא--װ"זַאא

 ּהּלַכְו='וכו

 ,רָּבְדִמ תֹואָנ יד (ס) עזַאָא רעד (}) סיזַאָא

 הָוָנ ,רָּבְדִמ הֵוְנ
 םיִרֵחֲאַו תיר ערעדנַא ןוא דנַא"א

 ןֹויַקיִק ,תיִנֹוּבִלֶח רעד (}) דִיַא

 םיִקְרֹוע-בַא יד (ס) עטרָאַא

 תיֵּב-ףֶלֶא ת"ר רעד ב"א

 ןֹופְלַא רעד (ס) רעטסיגער-ב"א

 ַעּולָבּו ַעּורְק רעד (סעצנ) ץענַארדָאבָא

 תיִאָבְצ הָרּוּבְחַּת ,הָנֲחַמ רעד (}) זָאבָא

 (המחלמ תארקל)

 ליִהָא ,רֹוּנִגָמ רעד (}) רושזַאבַא

 רֶמֹּכ ,יִלֹותק רֶזְנֶמ ׁשאֹר רעד (}) טַאבַא

 יִלֹותק

 הָחֶּגְׁשַה יד טכַאבָא
 הָליִחְמ ,הָניִנֲח ,לּוטִּב יד (ס) עיצילָאבַא
 לֹחָמ ,ןֹנָח ,לֵטַּב װ ןרילָאבַא
 הָמיִתֲח ,םֵתֹוח ,יּונֶמ רעד (}) טנעמַאנָאבַא

 -לַע םֹתָח װ ןרינָאבַא

 םּותָח ,םָתֹוח ,יּונָמ רעד (}) טנענָאבַא

 בּוּבַא יד (ס) עָאבָא
 לָׁש דָלֶו ;תיִתּוכאֶלְמ הָלָּפַה רעד (}) טרָאבַא

 הָאָרֲחַמ ,אֵּסִּכ-תיֵּב ;ןּוּונ ;הֶלָּפַה

 תֶוָּמַה יִרֲחַא ַחַּתִנ װ ןריצודבָא

 ַחֵּתַנְמ רעד (}) שנעצודבָא

 תֶוָּמַה יִרֲחַא ַחּוּתִנ יד (ס) עיצקודבָא

 רֵּטַּפְתִמ רעד 60 רָאטַאקידבַא

 ,תּוקְלַּתְסִה ,תּורְטַּפְתִה יד (ס) עיצַאקידבַא

 קּוּלָס

 קֹלַּתְסִֶה ,רֵטַּפְתִה װ ןריקידבַא

 (רפסל) הָפָטֲעַמ יד (ס) עטולָאװבָא
 ףיִעָס ,הֵקָסִּפ רעד (ן) ץַאזבַא

 הָנְּוַּכ רעד (}) טכיזבַא

 ןּנכִמ הָנוכְּב ידַא ךעלטכיזבַא
 ןַעַמְל ,יֵדְּכ ,-ָׁש דַבְלִּב ,דֵבָל ,קַד ּולְו נָאק יבַא
 רֵגֹוּב רעד ({) טנעירוטיבַא
 (ץרא) ׁשָּבַח יד/סָאד עיניסיבַא

 יִׁשָּבַח ידַא שיניסיבַא

 ,תָצְקִמְּב ,תָצֹק ,טֵעְמ װדַא לסיב ַא

 הָעְמִק ,ריֵעְז ,ץֶמֹק
 ׂשּוּפִח רעד (סע)קסיבָא

 הֶרָּׂטִמ ,רָבָּד ,אָּׂשִמ ,םֶצֵע רעד ({) טקעיבָא
 (המלצמב) הָׁשָדֲע רעד (}) וויטקעיבָא

 יֵָדְצ ִּתלִּב ,יִדָדְצייֵא ידַא וויטקעיבָא
 יָנָיְנַע ,יִתיִלְכַּת ,יִאּוׂשְנ
 תּויָדָדְצ-יִא רעד (ןע) םזיוויטקעיבָא
 תּויִדָדְצ-יִא יד (}) טעטיוויטקעיבָא



 גנריוורעסבָא -- טייקוויטקעיבָא

 ,תּויִדָדְצ-יִא יד (}) טייקוויטקעיבָא
 תּויִביִטְקִיְּבֹוא

 ִּתלְּב הָעֵּד יד (ןע) גנוניימ עוויטקעיבָא

 תֶדָחַׁשְמ
 תּודְּגַנְתַה יד (ס) עיצקעיבָא

 דִיַצ ,הָקיִרְס ,דֹוצָמ יד (ס) עװַאלבָא

 בָּיַח רעד (}) רָאטַאגילבָא
 בָּיַחְמ ,יִחֵרְכָה ידַא שירָאטַאגילבָא

 ,תּויִחרְכָה יד (}) טײקשירָאטַאגילבָא
 בּויִח

 ,בֹוח תֶרֶּגִא ,ְּךֶרֵע רַיְנ יד (ס) עיצַאגילבָא
 תּויָרֲחַא ,תּובִּיַחְתִה

 הָקָּפְנַה רעד (}) זָאלסױרַא-עיצַאגילבָא
 תּואָּמַר רעד ןַאמבָא

 הֹמָר װ ןעװענַאמבָא
 ליִגר יִּתְלִּב ,יִלָמְרֹונ יִּתְלַּב ידַא לַאמרָאנבַא

 -לַע רּוּתִו ,הָׁשָחְכַה יד (ס) עיצַאגענבַא

 -לַע רֵּתַו ,ׁשֵחְכַה װ ןריגענבַא

 ,רּורְחִׁש ,הָרָּפַּכ יד (ןע) גנוריװלָאסבַא
 םּוּיִס

 םֵּיַס ,רֵרָחַׁש ,רֵּפַּכ װ ןריװלָאסבַא

 רָּפִכְמ ,רֵגֹוּב רעד (}) טנעװלָאסבַא

 ,טֵלְחֶהְּב ,ִרְמַגְל ,ןיִטּולֲחַל ידַא טולָאסבַא
 יָרִּב לַע ,רֵּקִע לָּכ ,ליִלָּ
 הָּבִּסַה ,םּוקְי ,םיִהֹלֶא רעד (}) טולָאסבַא

 הָנֹורֲחַאָה
 לָּבְגִמ יִּתְלַּב ןֹוטְלֶׁש רעד (ןע) םזיטולָאסבַא

 'וכו תּוהֹלֲא לַע ןּויִע

 ,םָלָׁשִמ ,קָהְבִמ ,טֶלֶחֶמ ידַא רעטולָאסבַא

 ליִלָּכ ,גָלְפִמ
 תּויְטִלְחֶה יד ({) טײקטולָאסבַא
 ,תּוטְלַּקִה ,הָטיֵלְק יד (ןע) גנוריברָאסבַא

 תַעַּד תֹקְסֲעַה ,הָעיִמְט ,הָניִפְס
 ,ַעֹלָּב ,ַעֹמָט ,גֹפֶס ,טלַק װ ןריברָאסבַא

 תַעַּד קַסֲעַה

 ,הָגיִפְס ,הָטיִלְק יד (ס) עיצֿברָאסבַא

 תַעד תֹקּפֲעַה ,הָצִיְמְס
 ,לֵפָתְו אְוָׁש ,תּוטְׁש ,תֶלּוִא רעד (}) דרוסבַא

 לָבָה רַבְּד ,ַחּור ןֹויְעַר
 ,תּוׁשְּפִט ,תּוליִוֲא יד (}) טײקשידרוסבַא

 היָזַה ,םיִלָבֲה
 ַעּונָמ ,ריִזָנ ,ׁשּורָּפ רעד ({) טנעניטסבַא

 ,תּוריִזְנ ,תּוׁשיִרְּפ יד (}) ץנעניטסבַא

 תּועְנָּמִה ,תּורְזַנְתִה

 הָטָׁשְפַה ,הָחיִסְּפ יד (ןע) גנוריהַארטסבַא

 טֵׁשִפַה ,ַחֹסֶּפ װ ןריהַארטסבַא

 יִלָלְּכ ,יאֵליִטְרַע ,טָׁשְפֶמ ידַא טקַארטסבַא
 ׁשֶחּומ יִּתְלִּב

 ,הָטָׁשְפַה יד ({) טײקטקַארטסבַא
 תּייִלָלְּכ ,תּואָליִטְרַע

 טָשְפֶמ גָּׂשִמ יד (ס) עיצקַארטסבַא

 ַעְרְפַה ,ַעֹנֶמ װ ןרָיורטסבָא

 ,רֵצֵעְמ ,ַעיִרְפַמ ,ַעֵנֹומ ידַא ויטקורטסבָא
 ריִצָע

 ַעֵרְפַה ,ַעֹנָמ וו ןריטקורטסבָא

 עַנֶמ סיִסְכַּת רעד (ןע) םזינָאיצקורטסבָא

 ,הָריִצַע ,תּוריִצֲע יד (ס) עיצקורטסבָא

 הָמיִסֲח ,הָעיִנְמ ,הָעָרְפַה
 דַּג ,ןיִטְניִסְּפַא רעד (}) טניסבַא

 רֶּדְעֶה װ ןריטנעסבַא

 תּורְדָעֵה רעד (ןע) םזַיעטנעסבַא

 ,הָפֹוצ ,ףיִקְׁשַמ רעד (}) רָאטַאװרעסבָא

 טיִּבַמ ,ןֵנֹוּבְתִמ
 הַּפְצִמ ,הָּפְצִמ יד (ס) עירָאטַאװרעסבָא

 םיִבָכֹוּכ

 הָּיַפְצַּת ,תיִּפְצַּת יד (ס) עיצַאװרעסבָא
 ,תּונְנֹוּבְתִה ,בּוּקֶע ,תּולְּכַּתְסִה ,הֵּיִפְצ

 הָנָּׁשַה ,הָחָּגְׁשַה
 תיֵפָע רעד (ס) םערוט-עיצַאװרעסבָא

 בּוּקִע ,תּולְּכַּתְסִה יד (ןע) גנוריורעסבָא



 ,בֹקָע ,לֵּכַּתְסִה ,הֹפֶצ ,ףֵקְׁשַה װ ןריוורעסבָא

 רּוׁש ,ַחֵּגְׁשַה

 הָּכַמ ,הָסָרָמ רעד 0 סעצסבַא

 ץֶרָאָה-םַע ,רּוּב רעד (}) טנַארוקסבָא

 -םַע ,תּורּוּב רעד (ןע) םזיטנַארוקסבָא
 תּוצִרַאָה

 טֵחַמ תַבְצַמ רעד (|) קסילעבָא
 ,סֶפָא ,םֵרְּב ,אָּלֶא ,לָבֲא ,םֶלּוא נָאק רעבָא

 ִּכ ,ןֵכָא
 יִלְּב ,םֵעַּפַה דֹועְו דֹוע ודַא לָאמַארעבָא

 קֵסְפֶה
 הָלֵפְט הָנּומֶא רעד (ס) ןבױלגרעבַא
 תֹונּומֲאַּב ןיִמֲאַמ רעד (ס) רעבױלגרעבַא

 תֹולָפְט

 הָנּומֶא יד ({) טייקשירעבױלגרעבַא

 הָלִפְט
 ליִצָח יד (ס) ענישזרעבָא

 תֶבֹרֲעַּת רעד (ס) קערעבָא

 הֶז םֵׁשְּב יִנָלֹוּפ דּוּקְר רעד (סע) קערעבָא

 תֶרֶּדַא רעד (ס) רעִיצעבָא
 בֵקָע רעד 60 סַאצבָא

 בָא םֵחַנְמ ,בָא ׁשֶדֹח רעד (}) בָא

 טָּפְׁשִמ תיֵּב ׁשאֹר רעד (ס) ןיד-תיב-בָא
 דָסְפֶה ,קָזְנ ,דֵבָאֶׁש רָבָּד יד (תו) הדבא
 (בקעי,קחצי ,םהרבא) תֹובָא צמ תובָא

 ןֵנֹוא ,לֵבָא רעד (םי) לבָא
 תּוניִנֲא ,הָניִנֲא ,תּולֵבֲא יד ({) תולבַא
 ,ןֹופְלַּד ,ןֶצְּבַק לֵּד ,ןֹויְבֶא רעד (םי) ןויבא

 דָי-טָׁשֹוּפ

 תּולַּד לָׁש ,ןֶצְּבַק לָׁש ,יִנֹויְבֶא ידַא שינויבא
 ךַרְבַא רעד (ךעל) ךרבַא
 ֹובְׁש ,סיִטָכָא ,ןֹורֲחַׁש רעד (}) טַאגַא
 הָעיִוְּג ,הָסיֵסְּג יד (ס) עינָאגַא

 ִדְּכ ,ְךֹוּת ,בַּגַא ודַא בגַא
 יָנֹויְמִּד רּוּפִס ,הָדָּגַה יד (תו) הדגַא

 ר 4 קה

 עיצַאטּפַאדַא -- ןריװרעסבָא

 ,תיִּסַמ ,ןָלְמַעַּת רעד (}) רָאטַאטיגַא
 ׁשֹוגָׁש ,ׁשֵחְבַמ

 ל יָנְלמַעַּת ידִא שירָאטַאטיגַא|
 ׁשּוּבִׁש ,הָתָּסַה ,הָלּומֲעַּת יד (ס) עיצַאטיגַא

 ,תָּסַה ,הָלּומֲעַּת הֹׂשָע ,לֵמֲעַּת װ ןריטיגַא

 ׁשֵּבַׁש
 יִתָלּומֲעַּת רֶמֹח יד (ס) עקטיגַא

 םֹוּיַה'רֶדֵס יד (ס) עדנעגַא

 הֶּלֶע ,םֶרֹוּג ,ליִמָע ,ןֵכֹוס רעד (}) טנעגַא

 ןֵכֹוס ,ׁשֶּלַּב (}) טנעגַא-םייהעג --

 ׁשֶרֶח רַטֹוׁש ,יִאָׁשֲח
 יִרָחְסִמיןֵכֹוס טנעגַא-לדנַאה --
 הָנְׁשִמ-ְןֵכֹוס טנעגַא בוס --

 חּוטְּב-ןַכֹוס טנעגַא-גנורעכיזרַאפ --

 יִרְלּוסְנֹוק-ְןֵכֹוס טנעגַא-רַאלוסנָאק --

 תּונְכֹוס יד (}) ץנעגַא יד (}) רוטנעגַא

 דיִלֹומ סּוס ,לָחָפ ,ְּךָּמיַו רעד (ס) רעגָא

 סּומֹונֹורְגַא ,יאֵלְקַח רעד (ןע) סָאנָארגַא

 ,תּואָלְקַחַה תַרֹוּת יד (ס) עימָאנָארגַא

 תּומֹונֹורְגַא

 יִמֹונֹורְנַא ,יִאְלקַח ידַא שימָאנָארגַא

 ןֹוחָטִּב-תַּכִס יד (ס) עקפַארגַא

 יִאְלְקַח ידַא רַארגַא

 תּואְלְקַח יד (ס) עירַארגַא

 קָׁשָמ לַעַּב ,יִאְלְקַח רעד (ס) רעירַארגַא

 יִאָלְקַח
 רֶּגְבַא יד (ס) עינָאמירגַא

 תּואָלְקַח יד ({) רוטלוקירגַא
 יאֵלְקַח ידַא לערוטלוקירגַא
 תיִבָּכַע ,רָזְרַוֲח רעד (}) סערגַא

 ןָפְקֹוּת רעד (}) רָאסערגַא

 ןֶרֲעַתְס ,ףיקַּת ,יִנָפְקֹוּת ידַא ויסערגַא

 -רַכְׂשִּב ,תֹודֹוה ּפערּפ קנַאד ַא

 הָּבַר הָדֹוּת ,הָדֹוּת קנַאד ַא

 ,הָמָאְתַה,םּואֵּתיד (ס) עיצַאטּפַאדַא
 ָטילו = :



 רעקילעדַא -- עיצַאטּפָאדַא

 יד (ןע) גנוריטּפָאדַא יד (ס) עיצַאטּפָאדַא

 לּוּגַס ,ץּוּמַא

 ץָּמֶאְמ ירַא טריטּפָאדַא

 טֵלִּקִה ,םִאְתַה ,םֵאָּת װ ןריטּפַאדַא

 לֶּגַס ,ץַּמַא װ ןריטּפָאדַא

 רֶּזַחְמ רעד (}) רָאטַארָאדַא

 רֶּזַח װ ןרירָאדַא

 ,טיִלְקִרְּפ ,ןיִּד-ְּךֵרֹוע רעד (}) טַאקָאװדַא
 רֶׁשי-ץיִלמ ,רֹוגְנָס

 -תַכיִרֲע ,תּוטיִלקַרְּפ יד (ן) רוטַאקָאװדַא

 ןיִּד

 לַעֹּפַה רַאֹּת רעד (}) ברעװדַא

 ךֶׁשֶמְּב ,רֶבֵעְל ודַא ךרודַא
 יְךֶׁשָמְּב ,הָבַעָק װנָאק -פרודַא

 הֵּיִצֲח ,הֵיְצֲח ,רָבֲעַמ רעד (ןע) גנַאגכרודַא

 הֹצָח ,רֹבָע װ ןיײגכרודַא

 -רָבֵעְל קֹרָז ,רֵרָּב ח ןפרַאװכרודַא

 ףֹרָח װ ןרעטניװכרודַא

 יּוּפִנ ,ןּוּנָס רעד 0 ּפיזכרודַא

 ןּוּנָס רעד (ןע) ַײזככודַא

 ןנַס װ ןעַײזכרודַא

 הֹפָנ װ ןּפיזכרודַא

 בּוּבְרֶע ,ׁשּוחְּב רעד (}) שימכרודַא

 בַּבְרַע ,ׁשֹחָּב װ ןשימכרודַא

 רּוּדִס ,הָרָבֲעַה רעד (}) ריפכרודַא

 רֶּדַס ,רֵבֲעַה יװ ןריפכרודַא
 ,הֵּיִצֲח ,הָיָצֲח ,רָבֵעַמ רעד (ןע) םוקכרודַא

 סּויִּפ ,תּוּוַתְׁשִה

 ,רֶׁשַּפְתִה ,הּוַש ,הֹצָח ,רֹבָע װ ןעמוקכרודַא

 םֵּכְסֶה יִדיִל ַעֵּגַה ,סִיַּפ
 הָעיִרְק ,ַעיִקְּב ,הָצְרִּפ רעד (}) סירכרודַא

 ַעֹקַּב ,ַעֹרְק ,ַעקָּב ,ץֹרָּפ װ ןסַײרכרודַא
 ַעֵקְבַה ,ץֹרָּפ װ ךיז ןסַײרכרודַא
 ׁשיִלָׁש רעד (}) טנַאטוידַא

 תּוׁשיִלֶׁש יד (}) רוטנַאטוידַא

 !תֹואָרְתִהְל !םֹולָׁש עידַא

 רַאֹּתַה-םֵׁש רעד (}) ויטקעידַא

 רּוּבִח ,הָפָסֹוה יד (ס) עיצידַא

 (םיפירח םימסל) רָּכַמְתִמ רעד (}) טקידַא

 תּוטיִהְל ,תּורְּכַמְתֶה יד (ס) עיצקידַא

 םיִהֹלֲא ;ןָּתְרַבְּג ,ריִׁשָע רעד (םי) רידַא

 רֵּבַח וו ןרידַא

 םייפנכ ,םיילגר ילב) ףֹועָה ףּוּג יד (ס) עקרידָא

 (שארו

 תּוליִצֲא ,הָּלִצֲא רעד לדַא

 הֶּלִצֲא לָׁש ידַא קידלדַא

 הָּלִצֲא רעד (ןע) םוטלדַא

 תיִגּולְׁש ,הָרָׁשִפַה יד (ס) עגילדָא
 םיִליִצֲא צמ טַײללדַא

 ,שָפָנ-ליִצֲא ,ליִצָא רעד (טַײל) ןַאמלדַא

 סח
 רֶׁשָנ רעד (ס) רעלדָא

 תּוליִצֲא ,הֶּלִצֲא יד ({) טײקלדַא

 םיִליִצֲאָה דַמֲעַמ רעד (}) דנַאטשלדַא

 ׁשיִא ,םֶדָא ֶּב ,ןֹוׁשאִרָה םָדָא רעד (ס) םדָא

 יִדּוהְי ׁשיִא ,בּוׁשָח

 יָנֹומְדַק ידַא קידנושארה-םדָא

 ,לָּכְרַמֲא ,לֵהֵנְמ רעד (}) רָאטַארטסינימדַא

 סֹוּפֹורְטֹוּפַא

 יִּתְלַהְנִמ ,יִלָהְנִמ ידַא וויטַארטסינימדַא

 ,הָלָהְנַה ,לֶהְנִמ יד (ס) עיצַארטסינימדַא

 תּוסְּפֹורְטוּפַא ,תּודיקְּפ ,תּולָּכְרַמֲא

 לֵהַנ װ ןרירטסינימדַא

 הָמָחְלִמ תֹויִנָא יִצ דֵּקַפְמ רעד (}) לַארימדַא

 (ס) עיצילַארימדַא יד (}) טעטילַארימדַא

 הָמָחְלִמ תֹויִנָא יִצ תֶדֶקפִמ יד
 לֶגְּדַה תַּיִנֲא יד (}) ףיש-לַארימדַא

 תּופיּקַּת ,תּולְדַּג ,תּונְטְלָׁש יד (ן) תונדַא

 הָדֹוּת ריִׁש ,הֶּלִהִּת ריִׁש יד (ס) עדָא

 סֶחָיְמ ,יִתָרְפֶא ,ליִצָא רעד (ס) רעקילעדַא



 ןגָארטניהַא -- ענעדַא

 אָּתְבַלְּכ ,עַר ׁשיִא רעד/יד (9פ) ענעדַא

 ןֹולֹוק-יִמ רעד (ןע) ןָאלָאקעדָא

 הוְׁשִמ ,ֶאְתִמ יא טַאװקעדַא
 קֵרֹוע ,דיִּג ,דיִרְו רעד (}) רעדָא

 תֶלְקֹוקְּפ רעד (ן) ּפונק-ןרעדָא
 (רהנ) הָרְדֹוא יד רעדָא

 םִא ,ֹוא װנָאק רעדָא

 הֶזָר ,יִדיִּג ידַא קידרעדָא

 הָמיִדְקיֵמְּד רעד (}) ףױרעדַא
 דֵּיַּג װ ןרעדָא

 םייפנכ ,םיילגר ילב) ףֹועָה ףּוּג יד (ס) עקרעדָא

 (שארו

 םיִלֹותְק לָׁש הֶר פַּכַה םֹוי רעד 60 טסוּפדָא

 (םיינלופ)

 רֶדֲא ׁשֶדֹח רעד (ס) רדָא

 ,םיִּכֶסַמ ,הָּבַרְּדַא וווד הב -- אברדַא

 יֵתיֵת אָכיֵּהֵמ ,ּךֶפֵהְל
 גולגלב) הָּבַרְּדַא ווזד עניבַארדַא

 תיִרֲאְׁש ,הָרְתִי רעד (}) זערדָא

 ,םיִרּוגְמ םֹוקְמ ,ןַעַמ ,תָבֹתְּכ רעד (}) סערדַא

 תיִגיִגֲח הָּינְּפ ,יִגיִגֲח םּואְנ
 ןַעַמ לַעַּב ,ןֵעֹומ רעד (}) טַאסערדַא

 ַחֵלֹוׁש רעד 60 טנַאסערדַא

 תֹובֹותְּכ רֶפֵס סָאד (רעכיב) ךוב-ןסערדַא

 תֶבֹתְּכ בֹתָּכ ,ןֵעֵמ װ ןריסערדַא

 הָכָרְּב םּואְנ רעד (ס) רעריסערדַא

 דֵרְׂשִמ סָאד (ןע) ָארויב-ןסערדַא
 םּוׁשָר דֵרְׂשִמ ,תֹובֹותְּכַה

 הָּבִח ,הָבֲהַא יד (תו) הבהַא
 תַבֲהַא רּודֲח ידַא קידלארשי-תבהא

 לֵאָרְׂשִי
 ׁשָפָנ תַבֲהַא רּודֲח ידַא קידשפנ-תבהא

 !ןאָּכְמ רּוס ףורסיוא שוהַא

 יץֶרָאְל ,הָחָיּבַה ןִּּכְל ,הָתְיַּבַה ודַא םײהַא
 לֵאָרְׂשִי

 הֶתְיַּבַה וונָאק -מײהַא

 ,הָחְיַּבַה הָכיִלֲה רעד (גנעג) גנַאגמײהַא

 הָתְיַּבַה הָביִׁש
 הָתְיַּבַה ְךֹלֶה וו ןײגמײהַא

 הָחיַּבַה הָציִר רעד (|) ףױלמײהַא
 הָתְיַּבַה הָעיִסְנ רעד (|) רָאפמײהַא

 הָתְיַּבַה ַעֹסֶנ װ ןרָאפמײהַא

 הָתְיַּבַה הָאיִּב רעד (ןע) םוקמייהַא

 הָתְיַּבַה אֹוּב װ ןעמוקמיײהַא

 הָתְיַּבַה ַהֵחלָׁש װ ןקישמייהַא

 הָחְיַּבַה בֹתָּכ װ ןבַײרשמײהַא

 הָּמָׁש ,אּוהַה ןּוּוְּכַל ודַא ןיהַא

 הָּמָׁש ,אּוהַה ןּוּוְּכַל ונָאק -ניהַא

 ןאָכְל ֹוא ןאָכְל ודַא רעהַא רעדָא ןיהַא

 ןאָכְל ,הָּנַהְו הָּנִה ודַא רעהַא ןוא ןיהַא

 יִתְׁש ,הָאָבֲהַו הָכָלֹוה ,ְּךֶליֵהְו ּךֶליֵה ,ןאָכְלּו

 בֶרֵעְו
 בֹוׁשו ךלָה ,רֹזָחְו ךלֶה װדַא קירוצ ןוא ןיהַא

 םָׁשְל הָכיִלֲה רעד (גנעג) גנַאגניהַא

 םָׁשְל ְּךלֶָה װ ןײגניהַא

 םָׁשְל קֹרָז ,םָׁשְל ךֵלֶׁשַה װ ןפרַאװניהַא
 םָׁשְל ְךֵרֶּדַּב וודַא סגעװניהַא

 רוכזל אֹלו) חֶּנַה ,םיִׂש װ ןוט -- ןָאטניהַא

 בֵטיִה אָּבִחַה ,רֵּטַּפְתִה ,(הפיא

 אָּבַחְתִה װ ךיז ןוט -- ןָאטניהַא

 הָרֹוחֶא װדַא ןטניהַא

 הָרֹוחָא ,רֹוחָאֵמ ּפערּפ רעטניהַא

 הָרֹוחָא ,רֹוחָאֵמ װנָאק -רעטניהַא

 הָכיֵלֲה רעד (גנעג) גנַאגרעטניהַא

 בֶרֲאַּמִמ הָאיִּב ,תיִּנַרֹוחֲא
 אֹוּב ,תיִּנַרֹוחֲא ְךֹלָה װ ןייגרעטניהַא

 בֶרֲאַּמִמ
 תיִּנַרֹוחֲא ודַא ץכעלַײװרעטניהַא

 בֵּגַה יִרֹוחֲאַמ אֹוּב װ ןעמוקרעטניהַא |
 םָׁשְל אֹׂשָנ װ ןגָארטניהַא



 עיצַאיװַא -- ןבַײרטניהַא

 םָׁשְל גַהַנ װ ןבַײרטניהַא

 הָּמָׁש ץּור װ ןפולניהַא
 םָׁשְל ַעֹסֶנ װ ןרָאפניהַא
 םָׁשְל ףּוע ,םָׁשְל סּוט װ ןעִילפניהַא
 םָׁשְל ְךֶרֶּדַּב ,אּוהַה ןּוּוְּכַל װדַא וצניהַא

 הָּנַה װדַא רעהַא

 הָּנִה וװנָאק -רעהַא

 תֹוּכְרֲא ,רֹזָחְו ךֹלָה ודַא ןיהַא ןוא רעהַא

 תֹורָצְקּו

 ָּנַה ףֹׂשָנ װ ןזָאלברעהַא

 הָּנַה אֹובָל ׁשֵּקַּב װ ןטעברעהַא

 הָּנַה הָכיִלֲה רעד (גנעג) גנַאגרעהַא

 הָּנַה ְךלָה װ ןיײגרעהַא

 הָּנַה ׁשֵּגַה ,הֶּנַה טֵׁשֹוה װ ןבעגרעהַא

 ָּנַה ׁשֵּגַה װ ןעגנַאלרעדרעהַא
 ָּנַ ְךַלֶׁשַה װ ןפרַאװרעהַא

 הֶּנַה ןֹתָנ ,הָּנַה הֵאְרַה װ ןזַײװרעהַא

 הָּנַה ְּךֶרֶּדַּב װדַא סגעװרעהַא

 ַחֶּנַה ,םיִׂש װ ןוט -- ןָאטרעהַא

 הָזָל ,הָּנַה װדַא וצרעהַא

 הָּנַה אֹוּב וו ןעמוקרעהַא

 הָּנַה לֵּכַּתְסִה װ ןקוקרעהַא

 הָּנַה אֹרָק װ ןפוררעהַא
 גֵצַה ,ןֵיְמַּד ,בצַה ,דֵמַעַה וו ןלעטשרעהַא

 הָּנַה ַחֹלָׁש װ ןקישרעהַא

 תֹוּיִחֹונ ,אֵּסִּכ תיֵּב יד (ס) עיצַאקיבוא

 הָרֹואְמ רעד (ס) רעיוטנבוא

 סּויִּפ ,םַּכְסֶה ,הֶרָׁשְּפ יד (ס) עדָאגוא

 .רֵקֹוא רעד (פ) רעגוא

 ןֹופְפְלְמ יד (ס) עקרעגוא

 לֵּגְלַגְס ידַא לַאװָא

 ץּולָח רעד (}) דרַאגנַאװַא

 יַצּולֲח ,ץּולָח רעד (}) טסידרַאגנַאװַא

 יִּדְרְַנַוֲא ,יִצּולֲח ידַא שידרַאגנַאװַא

 תּואְקְתַּפְרַה רעד (ןע) םזירוטנַאװַא

 רעד (סע) קינרוטנַאװַא (ן) טסירוטנַאװַא

 ןקְתַּפְרַה
 יִנֵקְתַּפְרַה ידַא שיטסירוטנַאװַא

 רֵּקַּפְתִה װ ךיז ןרירוטנַאװַא

 ,הָּיִרּורֲעַׁש ,הֵקְתַּפְרַה יד (ס) ערוטנַאװַא

 תיִרּורֲעַׁש

 ,הָעָרְפִמ ,הָמיִדְק-יֵמְּד רעד (}) סנַאװַא

 ְָּרַדְּב הָּיִלֲע ,הָמָּדְקִמ
 ןֹתָנ ,הָּגְרַדְּב הֹלָע ,םֶּדַקְתִה װ ןריסנַאװַא

 ףהֶמיזְק כד
 ץּוח בַצְִמ ,טְלֶׁשִמ רעד (סנ) טסָאּפנַאװַא

 הָמָּבַה לָׁש יִמְדִק קֶלֵח יד (ס) ענעצסנַאװַא

 תַאיִרְק ,םִיַּפַּכ תַאיִחְמ יד (ס) עיצַאװָא

 דָדיֵה

 ֹודֵקֹובֲא יד (ס) ָאדַאקָאװַא

 ּוֹלָּב ,ביִּבְחַּת יד (ס) עיצַאקָאװַא

 הָלֲחַׁש יד (ס) עירַאװָא

 ,קֵפָס יֵלְּב ,רָׁש ןֶבּומ ,יאַּדַוְּב ודַא יאדווַא

 חַטֶבָל
 הֹּפיֵאֵמ ,הֹפיֵא ודַא ווא

 לֵּפַט ,קּנַּפ ,רֵּזַח װ ןריווּוא

 ןיֵעְרַּג ,תּוּלַּנְלַגְס יד (ס) עלּוװַא
 הָריִציִל הָחיִתְּפ יד (ס) ערוטרעווּוא

 תיִלָקיִסּומ

 טקדיִדֹוטְבַא רעד (}) טקַאדידָאטװַא

 טֵמֹוטְבַא רעד (}) טַאמָאטװַא

 יִטָמֹוטְבַא ידַא שיטַאמָאטװַא

 יֵמְצַע ןֹוטְלִׁש יד (ס) עימָאנָאטװַא

 רָפֹוס ,רֵּבַחְמ רעד (}) רָאשװַא

 אָכְמַס-רַּב רעד (}) טעטירָאטװַא

 ּיַט רעד (|) רָאטַאיװַא
 סִיַט ,תּונָריִוֲא יד (ס) עקיטַאיװַא

 ןֹוריִוֲא רעד (ןע) ןָאיװַא

 סִיַט ,ּתּונָריִוֲא יד (ס) עַיצַאיװַא



 ןֹואָּד יד (ס) עקטענָאיװַא

 הָעָדֹוה-בַתְּכ יד (ס) עיצַאזיװַא

 ַעֵדֹוה װ ןריזיװַא

 םיִניִמָטיִו רֶסֹח רעד (}) זָאנימַאטיװַא

 ,הָעָר ַחּור ,ןֹוחְרֶס ,קָנֲחַמ רעד (}) ריװַא

 ןיֵּב לָלָח ,הָצֵחְמ חַטֶׁש ,הָפֵּגַמ ,ריִוֲא
 ּוּנַש ,םיִנֲהֹּכ תַּכְרִּב ןֵמְזִּב תֹועָּבְצֶאָה
 םיִלְקַא
 חַצ ריִוֲא :קיִנֲחַמ ידַא קידריװַא

 ַחֵרֶסַה װ ןריױוַא

 תֶרָׁש ,לֵּפַט ,קֶּנַּפ װ ןרַיױװַא ,ןריװַא

 אָּׁשְמַר ,ׁשֶמָר ,בֶרֶע רעד (}) טנװָא

 בֹוט בֶרֶע טנוװָא ןטוג ַא --

 בֹוט בֶרֶע טנווָאנטוג --

 -ןֹוּתִע סָאד/רעד (רעטעלב) טַאלבטנװָא

 בֵרֶע
 -תַּפ ,בֶרָע-תַחּורֲא רעד (}) טױרבטנוװָא

 תיִבְרַע
 יֵבְרַע ידַא קיטנװָא

 ׁשַבְּד תַגּוע סָאד (ךע) לטנוװָא
 בֶרָע-תַחּורֲא רעד (}) טַײצלָאמ-טנוװָא

 בֵרָע װ ןשנוװָא

 בֶרֵעָּב װדַא סטנוװוָא

 בֶרֶע-תַחּורֲא סָאד (ס) ןסעטנװָא

 הֶלְיַל רַּפְרַּפ סָאד (ךע) לרעטַאלפטנוװָא
 בֶרֶע תאֵרְקִל װדַא וצ-טנווָא

 בֵרָעיְןֹוּתִע יד (ןע) גנוטַײצטנװָא

 בֶרֶע-רּועָׁש רעד (}) סרוקטנווָא
 בֶרֶע-תַלְמִׂש סָאד (רע) דײלקטנוװָא

 בֶרֶע רֶפֵס-תיֵּב יד (ס) עלושטנוװָא

 םֹאְתִּפ ,הָיְהִי אֹּלֶׁש ְךיֵא װדַא עוװָאט-עװָא

 יִנְקיִרְמֲא סֶּוַט רעד (}) זורטסעװַא

 !קֵלַּתְסִּת !רּוס !ְּךֵל װדַא !קעװַא

 הֶּלֲעְּפ םּויִס ,תּיקֲחַרְתֶה (תמודיק) -קעװַא

 תּוקֲחַרְתִה ,תּוקְּלַּתְסִה רעד (}) לַײאקעװַא

 ןּפעלשקעװַא -- עקטענָאיװַא

 קֵחַרְתִה ,קּלַּתְסִה יו ןלַײאקעװַא
 ,תּוקֲחַרְתִה רעד (ןע) גנַאגקעװַא

 הָריִטְּפ ,תּוקְלַתְסִה
 ,תּוקֲחַרְתִה ,תּוקְלַּתְסִה רעד (ןע) ײגקעװַא

 הָריִטְּפ ,הָסיֵסְּג
 תּומ ,קֵחַרְתִה ,קֵּלַּתְסִה װ ןיײגקעװַא

 תּומ ,לֶע לֶא אֵׂשָּנִה וו ןעלמיהקעווַא
 תּוגְרָהַה יד (ןע) גנונעגרהקעווַא
 תיִמָה ,ַחֹצֶר ,גֹרָה װ ןענעגרהקעווַא

 ץֵּמַאְתִה ,גֵרָהַה וו ךיז ןענעגרהקעוװוַא
 הָרָּתַה ,ַחּוּלִׁש רעד (}) זָאלקעװַא

 רֵּתַה ,ַחֵלָׁשִה װ ןזָאלקעװַא

 הֶבָּכְׁשַה ,הָמיֵׂש רעד (}) גײלקעװַא

 בַּכְׁשַה ,םיִׂש װ ןגײלקעװַא
 טֹחָׁש ,"מ רֶטָּפִה װ ןכַאמקעװַא

 הָדָעְצִּב קַחֵרְתֶה װ ןרישרַאמקעװַא

 לֹפָנ ,ַחֹנָצ װ ןלַאפקעװַא
 לֵבֹוה װ ןריפקעווַא
 הָלָבֹוה סָאד (}) ץכעריפקעווַא
 ףּועָמ ,ףֹועָמ רעד (ןע) ילפקעווַא
 סּוט ,ףּוע װ ןעִילפקעװַא

 ףֹועְמ סָאד (}) שינעִילּפקעװַא
 רֶעַּב ,הקָנ ,הֹנָּפ װ ןעמױרקעװַא

 הֵּבְרַה רֵּבַּד ,טֵּפְטַּפ װ ןדיירקעװַא
 טּוּפְטִּפ סָאד (}) שינעדײרקעװַא
 הָּדִּצַה הָפיֵחְּד רעד (}) ּפוטשקעװַא

 הָּדִּצַה ףֹחָּד װ ןּפוטשקעװַא
 ,הָדָמֲעַה ,הָפיֵקְז רעד (}) לעטשקעװַא

 הָמָקַה
 םקָה ,דָּמֲעַה ,ףֹקָז וו ןלעטשקעװַא
 חּוּלֶש ,רּוּגִׁש יד (ןע) גנוקישקעוװַא

 ַחֹלָׁש ,רֵּגַׁש וו ןקישקעװַא

 חּוּלִׁש ,רּוּגֶׁש סָאד (}) שינעקישקעװַא

 הָפיִחְס ,הֶּדּצַה הָביִחְס רעד (}) ּפעלשקעװַא

 ףֹחָס ,הָּדִּצַה בֹחָס װ ןּפעלשקעװַא



 סענַאגױא -- שינעּפעלשקעװַא

 ,הָּדְצַה הָביִחְס סָאד (|) שינעּפעלשקעװַא

 תכ חס
 םיִדָעְצִּב תּוקֲחַרְתִה רעד (ןע) ןַאּפשקעװַא

 םיִבּוצְק

 םיִבּוצְק םיִדָעְצִּב קֵחֵרְתִה װ ןענַאּפשקעװַא

 ?יִמ וזד רעװַא

 הָנֲחַצ ,ןֹוחָרָס רעד רעװַא

 ןחָצ ,ַחֵרְסַה װ ןרעװַא

 ןֶלְזַג ,ןֶסְמַח רעד (|) רָאטַאּפרוזוא

 יָנָלְזַּג ,יִנָסְמַח ידַא שירָאטַאּפרוזוא

 לֶזָג ,לֶזָּג ,קָׁשֹע יד (ס) עיצַאּפרוזוא

 קֹׂשֲע ,לֹוָּג ,-לַעֵמ ַעֹרֵק װ ןריּפרוזוא

 ןאָׁש ,הֹמָה ,ׁשעֶר ,שעֶּג װ ןעשזוא

 ,ׁשַעַר ,ׁשַעַּג ,ןֹואָׁש סָאד 60 שינעשווא

 ׁשּורְׁשִר ,ׁשַחַר ,הָׁשְוַא ,םֵהֵנ ,הָיְמִה ,הָּלִמֲה

 הָיְזֲה ,ַחּור-תּועְר רעד (ןע) םזיּפָאטוא

 תֹויִזֲה לַעַּב רעד (}) טסיּפָאטוא

 הָיְזַה לָׁש ידַא שיטסיּפָאטוא

 הָיְזַה יד (ס) עיּפָאטוא

 לּועְי ,תיִלְכַּת ,תֶלָעֹוּת יד (ס) עיצַאזיליטוא
 לעֵי װ ןריזיליטוא
 ִּתְלַעֹוּת ,יִתיִלְכַּת ידַא רַאטיליטוא

 ,תּויְתיִלְכַּת רעד (ןע) םזירַאטיליטוא

 תּייִּתְלַעֹוּת

 ןֵּתְלַעֹוּת ,ןָתיִלְכַּת רעד (}) טסירַאטיליטוא

 םָחָר רעד 0) סורעטוא

 !יִה !הָה !יֹובֲאַו יֹוא !יֹוא טניא יוא

 הָחָנֲא ,הֵקָאְנ רעד (ןע) יוא

 יִּכ ,םִא װנָאק ביוא

 לַעַּמִמ ידַא קיבוא

 -תֹוא ,דֹובָּכ-תֹוא ,קָנֲע רעד,יד (ןע) לביוא
 תּונִּיַטְצִה

 ליעְל ,הָלְעַמְל װדַא ןביוא

 תיִאְרַמְל ,יָנֹוציִח דַצ רעד (}) ףיואנביוא

 חַטָּׁשַה לַעֵמ ,ןִיַע

 ןְפֹאְּב ,ןֵיַע תיִאְרַמְל ידַא קיפיואנביוא

 יחְטִׁש
 תּויָנֹוציִח ,תּוּיִחְטִׁש יד ({) טייקיפיואנביוא

 ׁשאֹרְּב ּודַא ןָאנבױא

 םֹוקָמ ,יִׁשאָר םֹוקָמ רעד (ןע) ןָאנביױא
 ןֹוׁשאִר

 ׁשאֹרְּב ידַא קינָאנבױא
 הָּטַמְל הָלְעַמְלִמ ודַא ּפָארַא-ןביוא

 ליֵעָלְּד ודַא טכַארבעג-ןביוא
 לַעַּמִמ ידַא קידנביוא
 ליִעְלִּד װדַא טנָאמרעד-ןביוא

 ןִיַע תיִאְרַמְל ודַא ןיהנביוא

 (םיפלקב) רַעַנ רעד (ס) רעביוא

 יִׁשאָר ,ןֹויְלֶע װנָאק -רעביוא

 הָנֹויְלֶע לַע יד (טנעה) טנַאהרעביוא

 ,ןֹוטְלַׁש ,לָׁשְמִמ יד (|) טפַאשרעהרעביוא

 ןֹויְלִע ןֹוטְלַׁש
 חָטְׁשִמ ,יַנְּפ לַע ,חַטָׁש יד (|) ךַאלפרעביוא

 יָנָטְׁשַּפ ,יִחְטִׁש ידַא ךעלכַאלפרעבױא
 ףּורְפִרְּב ,יִנָפְרֶפַר

 תּויִחְטִׁש יד (}) טייקכעלכַאלפרעביוא
 ףּורָפִר ,תּוׁשיִלְק ,תּונְטְׁשַּפ

 ,ףֹוקְׁשַמ ,ףֵקָׁש סָאד (ןע) לדיטשרעביוא

 ףֹוקְׁש
 םיִהֹלֲא ,ןֹויְלֶע רעד רעטשרעביוא

 הָחֶּגְׁשַה ,ןִיַע סָאד (}) גיוא

 םיִנָפְּב םיִנָּפ גיוא ףיוא גיוא --

 ןִיַע תַחַּתןִיַע גיוא ןַא רַאפ גיוא ןַא --
 עֶרָה ןִיַע ,הָעָר ןִיַע גיוא זייב --
 חֵּגְׁשַה גיוא ןַא ןבעג --
 ןִיַע םיִׂש גיוא ןַא ןגייל --

 הָּבִד אֵצֹוה ןגיוא יד ןצרַאװשרַאפ --
 םֶדָרֵה גיוא ןַא ןָאטוצ --
 קֹּלַּתְסִה ,תּומ ,סֹסֶּג גיוא ןַא ןכַאמוצ --

 (תוער ,תופי ,תולודג) םִיַניֵע צמ סענַאגיױא



 םִיַניֵע תַּבִּג ,הָּבִג יד (ןע) םערבגיוא

 (שדוח) טְסּוגֹוא ,טְסּוּגְבַא רעד (ס) טסוגױא

 יָניִטְסּוּגְבַא ידַא רעניטסוגיוא

 יָניֵע ידַא קיגױא

 םִיַניֵע רֵּקַׂש װ ןעלגיוא
 ןִיַע-תַּב ,ןֹוׁשיִא סָאד (ןע) לּפַאנגױא

 ןִיַע-ףֶרֶה רעד (}) ץילבנגיוא
 ףּועְמ ,עַגָר ,ןִיַע-ףֶרָה רעד ({) קילבנגיוא

 ןִיַע-ףּורְפִר ,ףּורְפִר ,עַתָּפ ,ןִיַע
 -ףֶרָהְּכ ,עַגְרְוִּב קילבנגיוא ןייא ןיא --

 ןִיַע
 ,תפקשמל) הֶשָדֲע סָאד (רעזעלג) זָאלגנגיוא

 + יד ד

 (םייפקשמל

 ִיַניֵע רּוּקִׂש סָאד (}) שינעצָאלגנגיוא
 םִיַפְקְׁשִמ צמ רעזעלגנגיוא

 םִיַניֵע-אַפֹור רעד (םיריוט) רָאטקָאדנגױא
 תיִּתְׁשִר סָאד (ךע) לטַײהנגױא

 ןִיַע-תַציִרְק רעד (ןע) קנּווװנגױא

 םִיַניֵע-בֵאְּכ רעד (}) קיטייוונגיוא

 ןִיַעָּבׁש ןָבֹל סָאד (ןע) לסַײװנגױא

 הָרּומְׁש ,סיִר יד (ס) עַיװנגיוא

 תיִרֹולְק רעד (}) בלַאזנגיוא

 רּורָּב ידַא ךעלטכיזנגיוא
 'הָרּומְׁש סָאד (ךע) לדעלנגיוא
 ןִיַע-רּוּקִׂש רעד (ןע) לטניּפנגױא

 -רּוקִׂש ,ןִיַע-ףּורְפִר יד (ןע) גנולטניּפנגױא

 םִיַניֵע

 -תַזיִחֲא סָאד (}) שינעדנעלברַאפ-ןגיוא

 םִיַניִע
 תֶכָתֹוח ןֵׁש רעד (רענייצ) ןָאצנגיוא
 הֶרָּטַמ רעד (}) ליצנגיוא
 ןִיַעָה-ְןֵק רעד (}) רעמַאקנגיוא
 תֹוּדְקִנ ףַלָק יד (}) טרָאקנגױא

 ,ןִיַעָה ץּונְצְנ ,הֵּיִאְר רעד (ןע) ןַײשנגיוא

 ןִיַע-תיִאְרַמ

 ויטַאטירָאטױא -- םערבגיוא

 ליִלֲעַּב ידַא ךעלנַײשנגיױא

 ןִיַע-תיִאְרַמ יד (}) טײקכעלנַײשנגױא
 םִיַניִע ןֵגֶמ רעד (ס) רעצישנגיוא

 םִיַניֵע תֵפְׂש יד (ן) ךַארּפשנגױא

 םיִעְמֹוׁש לַהְק ,םֶלּוא יד (ס) עירָאטידיױוא

 ןֹויָאִר יד (}) ץנעידיוא

 תֶרֹּרְׁשִּת ,רּוּדִׁש יד (ס) עיצידיוא

 הָה ,יֹוה ,יֹובֲאַו יֹוא ,יֹוא רעד (ןע) ייוו יֹוא

 רּוּנַּת רעד (ס) ןוויוא

 ֹומְצַעְּב ,טבק װדַא -ָאטיוא

 תיִנֹוכְמ רעד (ס) ָאטיוא

 סּוּבֹוטֹוא רעד (}) סובָאטױא

 הָיְפָרְגֹויִּבֹוטְבַא יד (ס) עיפַארגָאַיבָאטױא
 תֹויָנֹוכְמ ץֹורֵמ רעד (}) ףַאלעגָאטױא
 ףֵרְגֹוטְבַא רעד (}) ףַארגָאטױא

 תיִנֹוכְמ רעד (}) ליבָאמָאטױא

 תיִנֹוכְמ-גַהַנ רעד ({) טסיליבָאמָאטױא
 טָמֹוטְבַא רעד (ן) טַאמָאטיוא

 יִטָמֹוטְבַא ידַא שיטַאמָאטױא
 ןּוּכִמ יד (ס) עיצַאמָאטיוא

 יִמצַע ןֹוטְלַׁש לֶׁש ידַא סָאנָאטױא

 יִמְצַע ןֹוטְלִׁש רעד (ןע) םזימָאנָאטױא

 יִמְצַע ןֹוטְלַׁש לֶׁש ידַא שיטסימָאנָאטױא

 יִמצַע ןֹוטְלִׁש יד (ס) עימָאנָאטױא

 ריִהָמ ׁשיִבְּכ יד (ס) עדַארטסָאטיוא

 םיִתֵמ ַחּוּתִנ יד (ס) עיסּפָאטױא

 דיִחָי טיִּלַׁש ,ץיִרָע רעד (}) טַארקָאטױא

 תּוציִרָע יד (ס) עיטַארקָאטיוא

 ,דֶּסַיְמ ,רֵפֹוס ,רֵצֹוי ,רַּבַחְמ רעד (}) רָאטיױא

 הָּבִס ,םֵרֹוּג

 ,הָכיִמְס ,הָאָׁשְרַה יד (ס) עיצַאזירָאטױא

 ַחֹּכ יּוּפִי

 ,ַחֹּכ הָּפַי ,דָי אֹּלַמ ,הֵׁשְרַה װ ןריזירָאטױא

 ְךַמְסַה
 תּוכְמַסְּב ידַא וויטַאטירָאטױא



 ןטָאבסױא -- טעטירָאטױא

 תּורָמ ,תּוכְמַס ,תּוׁשָר יד (}) טעטירָאטיױא

 ,קֵסֹוּפ ,אָכְמַס-רַּב רעד (}) טעטירָאטוא

 ןקפפ
 םיִחָרְזֶא ןֹוטְלִׁש יד (ס) עיכרַאטױא

 תּולְּתיִא יד (ס) עיקרַאטיױא

 םיִרְצֹוי-תּוכְז סָאד (}) טכערָאטױא

 תּורְפֹוס יד (}) טפַאשרָאטױא
 רֶׁשֲא ,תָּמַא װ ןריזיטנעטיוא

 ,תּוּתְמַא יד (ס) עיצַאקיפיטנעטיוא
 תּויִׁשָּמַמ ,תּוניִמַא

 ,יָרֹוקְמ ,ןיִמָא ,יִּתִמֲא ידַא שיטנעטיוא

 קֶהֶבִמ ,רֶׁשֲאֶמ
 ,תּוניִמֲא ,תּוּתִמַא יד (}) טייקשיטנעטיוא

 תּויִרֹוקְמ

 ,ףַא ,ןֵּכ -םַּג ,םַּג װדַא ונָאק שעכיוא ,ךיוא

 ֵמָנ ,ּולָפֲא
 !םָּת !לַסֲח סיוא

 רַמְגִנ ,רֵתֹוי אֹל גענ סיוא

 ְךֹוּתִמ ,-ןִמ ּפערּפ סיוא

 הָמ רַבָּד תַצָפֲה ,ְּךֹוּתִמ הָאָצֹוה וונָאק -סיוא

 רּוּקִנ ,דּוּיִּג יד (ןע) גנורעדָאסיוא

 רֹּקַנ ,דּיַּג װ ןרעדָאסיױא

 הָנֲחַצ ץֵפָה ,ןֹוחְרִס ץֵפָה װ ןריװַאסיוא

 (ןע) גנומעטָאסיוא רעד (ס) םעטָאסיױא

 הָצּוחַה הָפיֵׁשְנ ,לָבָה יד

 הָצּוחַה ףֹׂשָנ װ ןעמעטָאסיוא

 קֹמָע םֵּׁשַנְתִה װ ךיז ןעמעטָאסיוא

 לֵּמַע ,ַעָּפְׁשַה וו ןביאסיוא

 ,תּונְּדַעְתִה ,ןּוּדִע יד (ןע) גנולדייאסיוא

 קּוּנִּפ ,הָלָצֲאַה
 ֵּנַּפ ,לֵצֲאַה ,ןֵּדַע וו ןעלדייאסיוא
 ,לֵצַאְחִה ,ןֵּדַעְתִה װ ךיז ןעלדייאסיוא

 קֵּנַּפְתִה

 הָכיִס ,ןּוּמִׁש יד (ןע) גנולייאסיוא

 ְךּוס ,ןֵּמַׁש װ ןלייאסיוא

10 

 רּוּזִּפ רעד (ס) רעדנַאנַאסיוא

 ׁשֵרָּתְׁשִה,ןֶגֹע לֵטָה,ןֶגֹע אֵצֹוהו ןרעקנַאסיוא

 רּוסָאְּכ רַהְצַה װ ןרסַאסיוא

 ׁשיִרָח ,הָׁשיִרֲח יד (ןע) גנורעקַאסיוא

 ׁשרָח װ ןרעקַאסיוא

 ,רָצֹוּת ,רָצּומ יד (ןע) גנוטעברַאסיוא

 ַחּוּתִּפ ,דּוּבֶע ,תֶרָצֹוּת

 ַחָוְרַה ,לֶּדַּתְׁשִה ,דֵּבַע ,רֵצֵי װ ןטעברַאסיוא
 לֵלֹוה

 ריִׁשָכַה ,דָמַעַמְל ַעיִּגַה וו ךיז ןטעברַאסיוא

 לָמָע בֹרֵמ ףִיַעְתִה ,תּויִחְמִמְל ֹומְצַע תֶא
 יּוּוְל רעד (}) טײלגַאבסיוא

 הָוְלַה ,הֶּוַל װ ןטײלגַאבסיױא

 קָׁשֲח רעד (|) רעגַאבסיוא

 קֹׂשָח װ ןרעגַאבסיוא

 תּוצֲחַרְתִה ,הָליִבְט יד (ןע) גנודָאבסיױא

 ('וכו םיב ,טבמאב)

 ץֹחָר ,לבָט װ ןדָאבסיוא

 ץֵחַרְתִה װ ךיז ןדָאבסיױא

 ,אֵבֲחַמ ,אֹובֲחַמ רעד (}) טלַאהַאבסיוא

 םּוּלֵע ,תּוזְנִּגַה ,הָנָמְּכ

 עָנְּצַה ,זֹנֶּג ,אַּבְחַה װ ןטלַאהַאבסיוא
 ַעֶּנַטְּצִה ,אֵּבַחְתִה װ ךיז ןטלַאהַאבסיוא

 ,םיִּקמְקַמֲח סָאד (}) שינעטלַאהַאבסיוא
 הָזיִנְּג ,יֹובֲחַמ ,ןּוּמִט

 ְךֶׁשִמְמ ןֵמז קֵּסַה ײ ןצײהַאבסױא
 ֵיַס ,ְךֹמָתְו רֹזֲע װ ןפלעהַאבסיוא
 לַע הָאְקְׁשַה יד (ןע) גנורעסַאװַאבסיוא

 בָחְרִנ חַטֶׁש
 הָיִקַׁש יד (}) טײקטרעסַאװַאבסיוא

 בָחְרִנ חַטֶׁש הֵקְּׁשַה װ ןרעסַאװַאבסיוא

 ַחֵכֹוה װ ןזַײוװַאבסיױא

 בָחְרִנ חַטֶׁש לַע עֹרָז װ ןעיײזַאבסיוא

 ריִחְמ ַעֵּצַה ,זָרֶפֶמ ריִחְמ ׁשֹרָּד װ ןטָאבסיױא

 זרְפַמ
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 בֵּדַנְתִה ,ַעֵּצַה װ ךיז ןטָאבסיױא
 (ריחמה) םּוּכָסְּב הֹלָע וו ןפערטַאבסיוא

 טּופְטְפִּב הֵּלַּג ,טֵּפְטַּפ װ ןעקשטַאבסיוא

 יִרְמַגְל םֵרֲחַה װ ןריטָאקיָאבסױא

 ְךיֵתְׁשִה װ ןעגנַאלַאבסיוא
 ןּוזָא יד (ןע) גנוריסנַאלַאבסיוא

 ןְזָאְמ ידַא טריסנַאלַאבסיוא

 ןְזַא װ ןריסנַאלַאבסיוא
 ׁשטָל ,ןֹוהָּמִתְּב טֵּבַה ,קֵּנַּפ װ ןעוועלַאבסיוא

 םִיַניֵע

 בֵטיִה ץֵצְפָה ידַא טרידרַאבמָאבסיוא

 בֵטיֵה ץֵצְפַה װ ןרידרַאבמָאבסיוא

 רַזְמַז וו ןעקמָאבסוא

 ׁשָּבַלְמ ,יִרְמַגְל רָּפִתְמ ידַא טיײנַאבסיוא

 שֶדָחַמ
 ולָּכ ,יִרָמַגְל ׁשֶּדַחְמ ידַא טַײנַאבסיוא

 ולַּכ בֵׁשֵי װ ןרעקלעפַאבסיוא
 םֹּלַש ,ןיִרּועׁשְל םֵּלַׁש וו ןלָאצַאבסיוא

 םֶּלִכְל
 אֵצֹוה ,קַפָה װ ןעמוקַאבסיוא
 םֶלַּכ תֶא ׁשֵּבְלַה ו ןדיילקַאבסיוא
 בֵטיה ,יִרְמַגְל הֹפָא װ ןקַאבסיוא

 הֵּפַאְתִה װ ךיז ןקַאבסיוא
 ,הָלָאְׁשַה ,הָליִאְׁש רעד (}) גרָאבסױא

 הָאָוְלַה
 הָוְלַה ,לֵאְׁשַה װ ןגרָאבסיױא

 הָוְלַמ רעד (ס) רעגרָאבסױא

 יִרְמַגְל לָעְנַה װ ןכושַאבסיוא

 דַיַצ ,קָּפַס ,רֶּדַס װ ןטַאטשַאבסיוא
 בָתְכִּב בֵטיֵה רֵאָּת װ ןבַײרשַאבסיוא
 ְךּוס ,ןֵּמַׁש וו ןעלמיובסיוא
 חּוּתִּכ ,יּוּנְּב רעד (ןע) יובסיוא

 בַּצַה ,םָקָה ,ַחֵּתַּפ ,הנָּב װ ןעיובסיוא

 הָריִדֹק ,הָחיִדְק יד (ןע) גנורעיובסיוא
 דְּדקַה ,דָּדַק ,ַחֹדָק װ ןרעיובסיוא

 גנוילבסיוא -- ךיז ןטָאבסױא

 תֹוּכַמ ןֹתָנ ,הקְלַה װ ןרעקיובסיוא

 ץֶרָּפְתִה װ ןעכובסיוא

 תֹוּכַמ ןֹתָנ װ ןעצכובסיוא

 הָטָלְבַה יד (ןע) גנוטלובסיוא

 טֵלְבַה וו ןטלובסיוא

 הָמְגִּד ,דֶגֶא ,הָביִנֲע ,רֶׁשֹק רעד (}) דנובסיוא

 וּלָׁש לַע דֹמָע ,רֵרָּב ,רֹחָּב װ ןטיבסיוא

 ,לֵקֲעַמ ,הָמיִקַע ,ףֶפָּכ רעד (}) גייבסיוא

 ַעּוּפְׁש ,יּוטִה

 ,תּופְפֹוּכְתִה יד (ןע) גנוגייבסיוא

 הָיָפְׁש ,תּומְּקַעְתַה
 םֹּקַע ,ףֶפֹוּכ װ ןגייבסיוא

 ,םֹקעֶתֶה ,ףֵפֹוּכְתִה װ ךיז ןגייבסיוא

 רֵּמַקְתִה

 יד (ןע) גנוטַײבסיױא רעד () טַײבסױא

 תּוטְרָּפִה ,הָטיִרְּפ ,תּופְּלַחְתִה ,ףּוּלִח

 ,סיִּכַה תַקָרֲה ,יּוּפַנ יד (ןע) גנולטַײבסױא

 םַעַז תַכיֵפְׁש
 םַעַז ְךֹפָׁש ,סיִּכ קֵרָה ,הֹפָנ װ ןעלטַײבסױא
 הֹנָׁש ,טֹרָּפ ,ףֵלֲחַה װ ןטַײבסיױא

 ץּויִּג ,םּוסְרּכ רעד (}) סַײבסיוא

 ץַּּג ,םָסֶרַּכ װ ןסַײבסיױא

 ,הָרָשְּכַה ,תּומְּלַּתְׁשִה יד (ןע) גנודליבסיוא

 ְךויִח .חָנסַא
 דֵּמַל ,ךֵּנַח ,רֵׁשְכַה װ ןדליבסיוא

 דָגֶא ,רּושְק רעד (}) דניבסיוא

 רֶׁשק ,הָביִנֲע רעד (ס) רעדניבסיוא

 חָּפַמ רעד (}) זָאלבסיוא
 חַּפַנ װ ןזָאלבסױא

 תּונְּבַלְתִה יד (ןע) גנוקנַאלבסיוא

 ןֵּבִל װ ןעקנַאלבסיוא

 ,םָּד-תַתיִתְׁש יד (ןע) גנוקיטולבסיוא

 םָּד-תַביִז
 םָּד תַתֹוׁש װ ןקיטולבסיוא

 הָחיִרְּפַה תֵריִמְּג יד (ןע) גנוילבסיוא



 שינעייגסיוא -- בַײלבסױא

 תּורֲאָּׁשִה רעד (}) בַײלבסיױא

 רָאָׁשִה װ ןבַײלבסױא
 עּוּבֶעֶּב יד (ןע) גנוזיילבסיוא
 עַּבְעַּב װ ןזיילבסיוא

 תּיִשֲע ,רּוּיְח ,ןּוּבִל יד (ןע) גנוכיילבסיוא

 רַּוִח

 רֵּוַח ,ןֵּבַל װ ןכיילבסיוא
 רֶבֵס ,הָזֲחֶמ ,הָוֲאַר ,ףֹונ רעד (|) קילבסיוא
 ;דָּפְרִמ ,הָעָצַה ,דּוּפִר רעד (}) טעבסיוא

 הלִפְּת ,ןֵחַּת ,רֵצְפֶה
 ,דּוּפר ,דָּפְרִמ ,הָעָּצַה יד (ןע) גנוטעבסיוא

 המב=ה .דכה
 ןֵּנַחְתִה ,רֵצְפַה ;דֵּפַר ,ַעֵּצַה װ ןטעבסיוא

 לֵלַּפְתִה

 הָעָּצַה ,הָדְּפִר ,דָּפְרִמ סָאד (|) ץכעטעבסיוא
 דָּפַר רעד (ס) רעטעבסיוא
 ,לּולָכָׁש ,רּוּפְׁש יד (ןע) גנורעסעבסיוא

 חַבֶׁש

 חָּבַׁש ,לֵלָכַׁש ,רֵּפַׁש װ ןרעסעבסיוא

 ,לֵלָבַּתְׁשַה ,רֵּפַּתְׁשִה װ ךיז ןרעסעבסיוא

 ַחֵּבַתְׁשִה ,ַחָּבַׁש
 ,לֵלָכַׁשְמ ,רֵּפַׁשְמ רעד (ס) רערעסעבסיוא

 ץֵּפַׁשְמ
 ,תּועְּלַּגְתִה ,תּוצְרָּפְתִה רעד ({) ךָארבסיױא

 הָחַיְּג ,הֶגיֵרֲח
 הָליִסְּפ רעד (ןעגנו ,ן) ריקַארבסױא

 לֵסָּפ װ ןריקַארבסוא

 ,תּועְלַּנְתִה ,תּוצְרָּפְתִה רעד (}) ךורבסיוא

 הָחיִּג ,הָגיִרֲח
 ףּוצִר ,הָליִלְס יד (ןע) גנוריקורבסיוא

 ףֶּצַר ,ףֹצָר ,ללָס װ ןריקורבסיוא

 ,הָריִגְּד ,תּועְּקַּבְתִה רעד (ןעגנו) ירבסיוא

 הָחָּתְרַה ;הָרָגְדַה

 ,הָבָחְרַה רעד (ןעגנו) טיירבסיוא
 ַחּווְר ,תּובֲחַרְתִה
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 חּוַר ,בֵחְרַה װ ןטיירבסיוא

 ַחְּוַרְתֶה ,בֵחַרְתִה װ ךיז ןטיירבסיוא

 ,הָציִרְּפ ,ץֶרֶּפ רעד (ןעגנו) ךערבסיוא

 הָטיֵלְּפ :הָאָקֲה ,איק :הָניִרֲח
 ַעְקְבַה ,ץֹרָּפ :אֵקָה װ ןכערבסיוא

 תּוצְרָּפְתִה :איק סָאד (}) שינעכערבסיוא

 ,לּוּכֶא ,הָביִרְצ רעד (ןעגנו) ןערבסיוא

 הָיָבְּכ
 תּונָרּזַּפ ,זּוּבְזִּב רעד (ןעגנו) גנערבסיוא

 רֵּזַּפ ,זָּבְזַּב װ ןעגנערבסיוא

 ,רּוּזִּפ ,זּוּבְזִּב סָאד ({) שינעגנערבסיוא

 תּונָרְּנַּפ

 ןְרְזַּפ ,ןֶזְּבְזַּב רעד (ס) רעגנערבסיוא

 ֵנָרְַּפ ,יָנְָּבזַּב ידַא שירעגנערבסיוא

 ,תּונָזְּבְזַּב יד (}) טייקשירעגנערבסיוא

 תּונְרְּזַּפ

 ףֹרָׁש ,לֵּכַא ,בֹרָצ װ ןענערבסיוא

 הָאָצֹוה יד (ס) עבַאגסיוא רעד () בָאגסױא

 חּוּלּג רעד (ןעגנו) לָאגסױא
 חֶלַּג װ ןלָאגסױא
 ;הָאָצֹוּת ;אָצֹומ ,הָאיִצְי רעד () גנַאגסיוא

 םֶחָר ;הֶרְרָּב
 יִּפ יד (ןע) גנונעפע-גנַאגסיוא

 ֹודְׁשְרַּפ
 אָצֹומ אֹלְל ידַא זָאלגנַאגסױא
 אָצֹומ אֹלְל בָּצֵמ יד (}) טײקיזָאלגנַאגסױא
 אָצֹומ תַּדַקְנ רעד (}) טקנוּפגנַאגסיוא

 תּוכְּפַּתְׁשִה ,ףֶטָׁש רעד (}) סָאגסױא

 דּוּבִע ,ץּוּפֶע יד (ןע) גנוברַאגסוא

 דַּבַע ,ץֵּפַע װ ןברַאגסיוא

 הָקיִצְי ,תּוכְּפַּתְׁשִה ,ףֶטָׁש רעד (}) סוגסיוא

 ,הָסיֵסְּג ,הָכיֵעְּד ,הָאיִצי רעד (ןע) ייגסיוא

 קיל
 טַעָּמִה ,ַעֹוָּג ,ססֶּג ,ְךַעָּדִה וו ןייגסיוא

 הָסיִסְּג ,הָכיֵעְּד סָאד (}) שינעייגסיוא

 ,תַעַּבַשַה"
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 תּוכְּפַתְׁשִה ,ףֶטֶׁש יד (ןע) גנוסיגסיוא
 קּוצ ,ְךֹפָׁש װ ןסיגסיוא

 ְךֵפַּתְׁשִה װ ךיז ןסיגסיוא
 תּוכְּפַּתְׁשִה ,ןיִכְפֹוׁש סָאד ץכעסיגסיוא

 תּוכְּפַּתְׁשִה סָאד () שינעסיגסיוא
 ץּונְצִנ רעד (}) ץנַאלגסיוא
 ץֶנְצַנְתִה י ןצנַאלגסוא
 הָדָעְמַה ,תּוקְּלַחְתִה רעד ({) שטילגסיוא
 הָדָעְמַה ,תּוקְלַחְתֶה יד (ןע) גנושטילגסיוא

 קֶּלַחְתִה װ ךיז ןשטילגסיוא

 גּוּגִז סָאד (}) ץכעזיילגסיוא
 גֶּגַז רעד (ס) רעזיילגסיוא

 גֵּנַז װ ןזיילגסיוא
 יּוּוָׁש ,הָרָשְּפ ,רּוׁשְי רעד (}) ךַײלגסױא

 רּורָּב ;ַעּוצִמ

 ,תּורְׁשִיְתִה ,הָרָשְיַה יד (ןע) גנוכַײלגסױא
 תּונְזַאְתִֶה ,תּופְקֶּזִה

 טֵּבְרַׁש ,טׂשָּפ ;רׁשֵּפ ,רֵׁשֵי װ ןכַײלגסיױא
 ,רֵׁשַּפְתַה ,רֶׁשיְתִה װ ךיז ןכַײלגסױא

 טֵׁשַּפְתִה ,הּוְַׁשִה
 ,תּווַּתְׁשִה ,רּוׁשְי סָאד ({) שינעכַײילגסױא

 תּורְׁשַּפְתִה

 רֵרֹוּב ,רֶׁשֵיְמ רעד (ס) רעכַײלגסױא

 רּוׁשֲח ,ןּוּבִל סָאד (}) ץכעַילגסיוא

 רֶׁשֲח ,ןֶּבַל װ ןעִילגסיוא
 ןּוּבִל סָאד ({) שינעילגסיוא
 ןֵּבַלְמ רעד (ס) רעִילגסיוא
 הָקָלְחַה רעד (}) טעלגסיוא
 קלֲחַה װ ןטעלגסיוא
 הָקָלְחַה סָאד (|) שינעטעלגסיוא
 םָּׁשִגְמ ידַא טמעטָאעגסױא
 ןֶדַעְמ ידַא טלדייאעגסיוא
 תּוניִדֲע יד (}) טייקטלדייאעגסיוא

 רֶרֹכְמ ידַא טלצנייאעגסיוא
 תּודֲחַיְמ יד (}) טייקטלצנייאעגסיוא

 טכיילבעגסיוא -- גנוסיגסיוא

 דָחָיְמ ,רֵחַא ידַא טשרעדנַאעגסיוא
 תּודֲחְיְמ יד (}) טײקטשרעדנַאעגסיוא
 רּוסָאְּכ רָהְצִמ ידַא טרסַאעגסיוא
 ׁשֶרֶחֶמ ידַא טרעקַאעגסיוא
 ףִיָע ,רָציְמ ,דָּבֲעְמ ידַא טעברַאעגסיוא

 הָדֹובֲע בֹרֵמ

 ץּוחָר ידַא ןדָאבעגסױא
 ןְנָאְמ ידַא טריסנַאלַאבסיוא
 קָּנִפְמ ידַא טעװעלַאבעגסױא
 ץֵצְפָה ידַא טרידרַאבמָאבעגסיוא
 בֵטיִה יּופָא ידַא ןקַאבעגסיוא
 לּואָׁש ידַא טגרָאבעגסױא

 ׁשֶרֹבִמ ידַא טשרַאבעגסױא
 ןָחְּדַבְּכ ֹורְׁשָּכ דֵּבִא ידַא טנחדבעגסיוא

 ףּופָׁש ,יּוטָנ ,רָּמִקְמ ,םֹקָע ידַא ןגיובעגסיוא

 יּונָּב ידַא טיובעגסיוא
 סֶרֶּכ םֶע ,טְלְבִמ ידַא טכיובעגסיוא

 טְלְבִמ ידַא טלובעגסיוא
 ,יּולְּג ,הָאָּׂשַה ,הָאָצֹוה יד (ןע) גנובעגסיוא

 הָריִסְמ
 םיִסָחיִּב ,דָּגֲאְמ ,בּונָע ידַא ןדנובעגסיוא

 אֵצַמְתִמ ,םיִבֹוט
 ףֶלְחֶמ ידַא ןטיבעגסיוא

 םֹקָע ידַא טגייבעגסיוא
 ןֵקֹורְמ ידַא טלטַײבעגסױא
 תֹורּוּבַח םִע ידַא טלַײבעגסױא

 רַצֹונ :דָּמָלְמ ,ְּךָנֲחְמ ידַא טעדליבעגסיוא

 ֹויְמִדְּ
 רּוקָנ :ץֶּיִגְמ ידַא ןסיבעגסיוא

 הָפיִׁשְנ י"ע ןְקֹורְמ ידַא ןזָאלבעגסױא

 תֹוּכַמ הָּכִמ ידַא טרעטָאלבעגסױא
 רֶּנִח ,הָהָּד ידַא טסַאלבעגסיױא

 הֶהָּד ידַא טעװעקַאלבעגסיוא

 ןֵקֹוחְמ ידַא טזיולבעגסיוא
 רּוֲחְמ ,ןֶּבִלֶמ ידַא טכיילבעגסיוא



 טליוהעגסיוא -- טרעטעלבעגסיוא

 ףָּדְפֶדִמ ,ַעּוקָר ידַא טרעטעלבעגסיוא
 רֹסָמ ,ןֵׁשְלַה ,אֵּׂשַה וו ןבעגסיוא

 דּופָר ,דָּפְרֶמ ידַא טעבעגסיוא
 הָאָּׂשַה ,הָאָצֹוה סָאד ץכעבעגסיוא

 ר שג =

 ףֶסֶכַ ,ַּהֵמָּכ,ַהּומָּכ ידַא טקנעבעגסיוא
 םיִעּוְּעַּג ,ףּוּּכ יד ({) טייקטקנעבעגסיוא
 ,בָׁשָיְמ ,רָּפָׁשְמ ידַא טרעסעבעגסיוא

 ןֵקִתְמ ,לָלְכִׁשְמ ,ץָּפִׁשְמ
 ןיִשְלַמ ,קֶּלַחְמ ,איִצֹומ רעד (ס) רעבעגסיוא

 חַכּוה ;זָּבְזִבְמ ידַא טכַארבעגסיױא

 אֵקּומ ,ץּורָּפ ידַא ןכָארבעגסױא
 רֶרֹכְמ ידַא טריקַארבעגסױא

 הָרֵרְּב יד (}) טײקטריקַארבעגסױא
 לָּלָסְמ ידַא טריקורבעגסיוא
 בָחְרֶמ ידַא טרעטיירבעגסיוא
 רֶזִפְמ ,זָּבְזִבְמ ידַא טגנערבעגסיוא
 ףּורָׂש ; בֶרֹצִמ ,לּוּכַא ידַא טנערבעגסיוא

 חֶּלִגְמ ידַא טלָאגעגסױא
 הָּבְכִנ ,רֵסָח ,תֵמ ידַא ןעגנַאגעגסױא

 קָצּומ ,ּךּוָנ ,ְךּופָׁש ידַא ןסָאגעגסױא
 דָּבִעְמ ידַא טברַאגעגסױא
 בָהְזִמ ידַא טעדליגעגסיוא

 ּנִזִמ ידַא טזָאלגעגסיוא
 הָּכַל הָּסִכְמ ידַא טריזַאלגסיוא

 ץֶנְצִנִמ ידַא טצנַאלגעגסיוא
 ןֶּבִלְמ ידַא טילגעגסיוא
 קָלְחֶמ ידַא טשטילגעגסיוא

 ,רָׁשָיְמ ידַא ןכילגעגסיוא ,טכַײלגעגסוא

 טההכ ,ביקו ,ךרקו
 ץֶהגְמ ,עָּקְרְמ ידַא טעלגעגסיוא

 איִצֹוה ,רּוסָמ ,יּוׂשָנ ידַא ןבעגעגסיוא

 רּוקָנ ,בּורָצ ,לּוּכַא ידַא ןסעגעגסיוא

 דֶרֹגְמ ,רֵּקִנְמ ידַא טלבַארגעגסיוא

 חּודְק ,יּורָּכ ,רּופָח ידַא ןבָארגעגסױא
 זֶרֹחְמ ידַא טמַארגעגסיוא
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 גְנִסְמ ידַא טריּפורגעגסױא

 םֶסֶרֵכְמ ידַא טעשזירגעגסיוא

 קַרֹמ ידַא טנירגעגסיוא

 לּוּכַא ,תֹוגָאְד אֹלְל ידַא טהגאדעגסיוא

 תֹוגָאְּד

 םֵלָח ,הָמְדִנ הָיָה ידַא טכַאדעגסיוא

 דָיֲאְמ ידַא טפמַאדעגסיוא
 םּונָצ ,ׁשּוחָּכ ,הָזָר ידַא טרַאדעגסוא

 בָׁשֲחְמ ידַא טקנעדעגסיוא

 הָּסַכְמ ידַא טקעדעגסיוא

 טּורָׂש ידַא טעּפַארדעגסױוא

 ׁשֶּוִדִמ ידַא ןשָארדעגסיוא

 קּוחָׁש ידַא טלווירדעגסיוא

 בּוּבֶס ,הָּיִנְּפ רעד יירדעגסיוא

 לֵקְלִקַע ,לּותָּפ ,םֹקָע ידַא טיירדעגסיוא

 אָּטַבְמ ידַא טקירדעגסיוא

 טּוחָס ידַא טגנערדעגסיוא

 לָּדִגְמ ידַא טעװעדָאהעגסוא

 הֵּבְרַה ֹול הָיָה ידַא טַאהעגסיוא

 ,ףיִּקַּת ,טָלָחֶמ ,יִבְקִע ידַא ןטלַאהעגסיוא

 ְךָמְתִנ ,קָזְחִמ
 .לָׁשֲחְמ ידַא טרעמַאהעגסיוא

 תּורָחְתִה י"ע הָכָז ידַא טלדנַאהעגסיוא

 (הינקב)

 םֵּקְרְמ ידַא טפַאהעגסיוא
 ,בּוטֶח ,בָּטָחְמ ,בּוצֶח ידַא טקַאהעגסיוא

 ץּורְק
 קָצּומ ,לָׁשֲחְמ ידַא טעװעטרַאהעגסיוא

 ,לָמָע בֹרֵמ ַעֵּגַיְמ ידַא טעװערָאהעגסױא

 ַעֶגִי

 עֶצְקַהְמ ידַא טלבוהעגסיוא -
 הַּבְנַה ידַא ןביוהעגסיוא

 ףּוׁשָנ ידַא טכיוהעגסיוא
 ,רָעֹקִמ ,בּובָנ ,יִלּולֲח ידַא טליוהעגסיוא

 יֵרּורֲעַק
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 בָעֹרְמ ,בָעְרִמ ידַא טרעגנוהעגסיוא
 בָעָר-הֵזְמ ,בַעָר רעד רעטרעגנוהעגסיוא
 לּועֶׁש י"ע אָצּוה ידַא טסוהעגסיוא

 רָּמַׁשְמ ידַא טיהעגסיוא

 אָּפְרִמ ידַא טלייהעגסיוא
 קָּסִמ ידַא טצייהעגסיוא
 דָהּומ ידַא טכליהעגסיוא
 לָּסְפְמ ידַא טרעמעהעגסיוא

 עֶמְׁשִנ ,רּוקָח ידַא טרעהעגסיוא

 תָמּומ ,דַמְׁשַה ידַא טעגרהעגסיוא
 דָנְו עֶנ ידַא טלגָאװעגסױא
 ןזַאְמ ,לּוקיי ידַא ןגיווועגסיוא

 בֶסיֵה רֶמְׁשִנ ידַא טכַאוװעגסיוא

 דֵרָי ,רֵּגֶה ידַא טרעדנַאװעגסױא
 לָּדְגֶמ ידַא ןסקַאוװעגסיוא

 ןֵמְז הֵּברַה הָּכִח ידַא טרַאװעגסיוא

 םָּמִחְמ ידַא טמערַאוװעגסיױא
 רּוקָע ,ׁשֶרׂשְמ ידַא טלצרָאוװעגסױא
 סָּבַכְמ ,ץּוחְר ידַא ןשַאוועגסיוא
 (שרעבדלי) דָנְדִנְמ ידַא טגיוועגסיוא

 חַכּוה ,ׁשֶרֹגְמ ידַא ןזיוועגסיוא

 ,חָּבִׁשְמ ,רָחְבִמ ,רָחְבִנ ידַא טלייוועגסיוא

 הָלֲעְמ
 ןֶּבִלְמ ,דָּיִסְמ ידַא טסַײװעגסױא

 יּורָׁש ידַא טקייוועגסיוא
 ךּורָּכ ,אֵצֵמְתִמ ידַא טלקיוועגסיוא

 ָּתֲחְמ
 לָּבֶתְמ ידַא טצריוועגסיוא
 חָּנַקְמ ,בֶּגִנְמ ידַא טשיוועגסיוא
 גּורָא ידַא טבעוועגסיוא

 אל ;תֹומֹוקְמ הֵּבְרַהְּב הָיָה ידַא ןזעוועגסיוא

 חֵכֹונ הָיָה
 תּורְּמַקְתִה יד (ןע) גנובלעוועגסיוא
 בָּבִקְמ ,רּומָק ידַא טבלעוועגסיוא
 טלָׁש װ ןקיטלעוועגסיוא

 טשטַײטעגסױא -- טרעגנוהעגסיוא

 הֵּבְרַהְּב הָיָה :ַחֵכֹונ הָיָה אל ידַא ןעוועגסיוא

 תֹומֹוקְמ

 תֶא דַּבִא ,ׁשֶלֶחִמ ,ףֶּדְנֶמ ידַא טּפעװעגסױא

 ֹומְעַט ,ֹוחיִר

 -רֵסֲח ,תּופּדַנְתֶה יד (}) טײקטּפעװעגסױא

 ֹומְעַט ,ֹוחיִר

 ףֶלְחֶמ ידַא טלסקעוועגסיוא
 לָׁשַבְמ ,חָּתָרֶמ ידַא ןדָאזעגסיוא

 חֶּלַמְמ ידַא ןצלַאזעגסיוא

 תֹוגָאְד אֹלְל ,תֹוגָאֶד יִלְּב ידַא טגרָאזעגסיוא

 ץּוצָמ ידַא ןגיוזעגסיוא

 ץֶמֹח תַלּוטְנ ,ץָמְחִמ ידַא טרעיוזעגסיוא
 קַרֹמ ידַא טפיוזעגסיוא

 חָּבִׁשְמ ,רָחְבִמ ידַא טכוזעגסיוא

 שּוּפִח ,הָריִחְּב יד (}) טייקטכוזעגסיוא

 רֶׁשִמ ידַא ןעגנוזעגסיוא

 דָדֹובְמ ,רֶרֹבְמ ידַא טרעדנוזעגסיוא

 ׁשֶרֹגְמ ,ףֶּזִנְמ ,ףּוזָנ ידַא טלדיזעגסיוא

 הָּפִנְמ ידַא טּפיזעגסיױא

 ןֵמְז הֵּבְרַה בֵׁשֵי ,רּוגָּד ידַא ןסעזעגסיוא

 טָׁשַקְמ ;בָׁשֵיְמ ,רָּדְסְמ ידַא טצעזעגסיוא

 גּועְל ידַא טקזוחעגסיוא

 ןָּנֵׁשְמ ידַא טרזחעגסיוא
 םָּכְחַתְמ ,םָּכֲחְמ ידַא טעמכחעגסיוא

 םֹולֲחַּב יּוזָח ידַא טמולחעגסיוא

 בָׁשֲחְמ ידַא טנובשחעגסיוא
 טָׁשְפִמ ידַא ןָאטעגסױא

 דֵּקְרֶמ ידַא טצנַאטעגסיוא

 תּודיִדְּב ,הָטָׁשְפַה יד (}) טייקנעוטעגסיוא

 ׁשֶׁשִמְמ ידַא טּפַאטעגסױא

 בּוצָח ,טּורֶח ידַא טקָאטעגסױא

 ףֶלֶחֶמ ידַא טשיוטעגסיוא
 הֶּלָמֲה יִרֲחַא בֶצֵמְּב ידַא טלמוטעגסיוא

 לֶלֹוגְמ ;לּובָט ידַא טקנוטעגסיוא
 ׁשֶרֹפְמ ,רֶעֹבְמ ,רָּבְסִמ ידַא טשטַײטעגסוא



 טײקטרעטַאמעגסיוא -- טלייטעגסיוא

 הָלְפִמ ,לָּדְבִנ ,הָצְקִמ ידַא טלייטעגסיוא

 דָמְׁשִמ ידַא טקיליטעגסיוא

 אּוׂשָנ ;טָּפַרְמ :ליִבָס ידַא ןגָארטעגסױא

 (ןגָארט :האר)

 הָכיִרְד י"ע יּוׂשָע ,ּךּורָּד ידַא ןטָארטעגסיױא

 יֵנֹויְמִּד ,הָּמָדְמ ,ּודָּב ידַא טכַארטעגסוא

 םֹולֲחַּב יּוזֲח ידַא טמיורטעגסיוא

 ןֵמֲאַה װ ןעיורטעגסיוא

 לָבֲאָה םַּת ידַא טרעיורטעגסיוא

 לֹּכַה הָתָׁש ,הָּתְׁשִנ ידַא ןעקנורטעגסיוא

 דָּיִגִמ ,רֵּקִנְמ ידַא טרעביירטעגסיוא
 רּועָנ ידַא טלסיירטעגסיוא

 ףֶּטַנְמ ידַא טפירטעגסיוא
 ,בּוגָנ ,בֶּגִנִמ ,ׁשָּבִיְמ ידַא טנקירטעגסיוא

 קּומָצ ,םּונָצ ,ַחיִחָצ

 ,ןֹומָּנִצ ,ׁשֵבֹי יד (}) טייקטנקירטעגסיוא

 ןֹומָחְצ
 ךּורְּד ,ְךָרְדֶמ ,סֶלְפִמ ידַא ןטערטעגסיוא

 ַחּוׁשָּפ י"ע אָצּוה ידַא טנערטעגסיוא

 ףֶּלאְמ ידַא טרינערטעגסיוא

 לֶּלִיְמ ידַא טרעמָאיעגסוא

 יִדּוהְי הֵׂשֲעַנ ידַא טשידִייעגסױא

 ףּוׁשָּכ י"ע גֵׂשַה ידַא טפושיּכעגסױא
 רֶׁשָכְמ ידַא טרשּכעגסיוא

 לדִגֶמ ידַא טעװָאכעגסױא

 ףּוטָח ידַא טּפַאכעגסיױא

 לֶלִיְמ ידַא טעּפילכעגסױא
 ּנעֶמ ידַא טערַאמכעגסיוא

 קּורָּפ ידַא ןדָאלעגסױא

 ןֵקִתְמ ידַא טעדַאלעגסיוא
 ,רֵמָגָנ : חַסָּפ ;סֵמּוה ידַא טזָאלעגסיוא

 רֶקְפַמ
 טייקנזָאלעגסױא (|) טײקטזָאלעגסיוא

 ,תּורֵקִפָה ;סֶמָּת :הָחיִסְּפ ;הָסיֵמְנ יד (ן)
 תּולְלֹוה ,תּוציִרְּפ
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 גָעְלִנ ,גּועָל ידַא טכַאלעגסיוא

 ;לֵעיִלְּב ,ףֵאָנְמ ,ףֵאֹונ ידַא ןסַאלעגסױא

 ץּורָּפ
 תיִנָקְפַנ ,תיִנָאְצִי סָאד סנסַאלעגסיוא

 ׁשֵלֶּג ;רַבָע ;ץֶר ידַא ןפָאלעגסיוא
 לְּדַׁשְמ :לֶסֶלָסְמ ידַא טקָאלעגפיוא
 הָּבְכִנ ,יּובָּכ ידַא ןשָאלעגסױא

 לֶּלֲהְמ ידַא טביולעגסיוא

 הֶּלִפְמ ידַא טזיולעגסיוא
 ריִהָּב הֶׂשֲעַנ ,ְּךָכְוִמ ידַא טרעטיולעגסיוא

 רֵּקִנְמ ידַא טעּפולעגסױא
 חֶנִרְמ :רֶרְוֲאָש ידַא טרעטפולעגסיוא
 הֵּבְרַה לֵבָס ידַא ןטילעגסיוא

 גַצִה ,ץָּבְרִמ ידַא טגיילעגסיוא
 הָנְפָמ ,ןֵקֹורְמ ,קרֹמ ידַא טקידיילעגסױא
 :יֵׁשְפָח ;לּואָּג ,יּודָּפ ידַא טזיילעגסיוא

 עַרְפִנ
 ריִהָּב הֶׂשֲעָנ :ְךֶּכְזִמ ידַא טרעטַײלעגסױא
 אָרְקִנ ידַא טנעיילעגסיוא
 רֹוא הָּבְרַה םֶע ,ריִהָּב ידַא טקיטכילעגסיוא

 הָעּוקְנ ידַא טקנילעגסיוא

 רּוסָמ ;ןּותָנ :רֶּגְסִמ ידַא טרעפילעגסיוא
 בֵהְּצַה װ ןלעגסיוא
 יַח ;םיּיַחַהַמ הֵַּבְרַה םַעָט ידַא טבעלעגסיוא
 ןֵמְז הָּבְרַה בֵכָׁש :ץָּבְרִמ ידִא ןגעלעגסיוא

 רֵּקִנְמ ,בּוקָנ ,בֵּקִנְמ ידַא טרעכעלעגסיוא
 ויָלָא ּוקְקֹוּתְׁשִהְׁש ידַא טצכעלעגסיוא

 הָעּוקְנ ידַא טקנעלעגסיוא

 קֵּקִלְמ ידַא טקעלעגסיוא

 קָרֹאְמ ,ןֵקֹורְמ ידַא טרעלעגסיוא
 ףֶלֶאְמ ,ןָּנֶׁשְמ ידַא טנרעלעגסיוא

 םּונָצ ,הָזָר ידַא טרעגָאמעגסיוא
 ןֹוזָר יד (}) טייקטרעגָאמעגסיוא
 עֶגְיְמ ידַא טרעטַאמעגסיוא
 תּועְּגִיְתִה יד ({) טײקטרעטַאמעגסיוא
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 םָּכְסִמ ,הָנְתִמ ידַא טכַאמעגסיוא

 הָמיִׁשְרָהֵמ אָצּוה ידַא ןדלָאמעגסױא

 רָיַצְמ ידַא ןלָאמ- ,טלָאמעגסױא
 בֶּלַחְמ ידַא ןקלָאמעגסױא
 דּודָמ ידַא ןטסָאמעגסיוא

 עֶגיִמ :דָמְׁשִמ ידַא טעװעדרָאמעגסיוא
 דָמְׁשִמ ידַא טעדרָאמעגסיוא

 בָעְרִמ ידַא טערָאמעגסױא
 ןֶּמַסֶמ ידַא טריקרַאמעגסיוא
 הָּנִעֶמ ידַא טעשטומעגסיוא
 ןֶרְמָתְמ ידַא טרירטשומעגסיוא
 ףֵקָעְמ ידַא ןטימעגסיוא

 עָּבְטִמ ידַא טצנימעגסיוא

 לָּבִזֶמ ידַא טקיטסימעגסיוא

 לּולָּב ,עָמְטִמ ,בָּבְרַעְמ ידַא טשימעגסיוא

 טֶהֹרְמ ידַא טלבעמעגסיוא

 חָּמִקְמ ייֵא טלעמעגסיוא

 םָדָא-ְןֶבֶל הֶׂשֲעַנ ייַא טלשטנעמעגסיוא

 יּוחָמ ,קּוחָמ ידַא טקעמעגסיוא

 ְךְּוִתְמ ידַא טלקעמעגסיוא

 ץּוצָמ ידַא טגָאנעגסױא
 הָמְרִמְּב אָצּוה ידַא טרַאנעגסױא
 ןֵח אָצָמ :םָּכְסִמ ידַא ןעמונעגסיוא
 קָשֹע ,לּוצִנ רעד (}) ץונעגסיוא

 קּוׁשָע ,חָּפִקִמ ,לָצֵנְמ ידַא טצונעגסיוא

 הָריִפְּת ,םּוּקִר רעד (ןע) יינעגסיוא

 םָקְרִמ ידַא טיינעגסיוא
 חָּכַפְמ ידַא טרעטכינעגסיוא
 לָּפְרַעְמ ידַא טלּפענעגסױא

 קַהַּפ װ ןצענעגסיוא
 הֵּבְרַה קֵהַּפְתִה װ ךיז ןצענעגסיוא
 קָּנִיְמ ידַא טרענעגסיוא
 קָּמִצְמ ,שָּבִיְמ ידַא טעינכָאסעגסיוא
 רֶּדְסְמ ידַא טרדסעגסיוא
 עֶצֶעַצְמ ,רָּדְנִגְמ ידַא טעיורטסעגסיוא

 ןלַאפעגסיוא -- טכַאמעגסיוא

 ,עָצֶעְצִמ ,רָּדְנִגְמ ידַא טלצָארטסעגסיוא

 סָּכְרַפְמ
 רּומָּג ,רָמְגִנ ,רֶָמְגִמ ידַא טקידנעעגסיוא

 רּוטֶס ידַא טשטַאּפעגסױא
 ׁשֶקְׁשַקְמ ידַא טעקשטַאּפעגסױא
 דּודָמ ידַא טסַאּפעגסױא

 קּורָּפ ידַא טקַאּפעגסױא
 גוִזִמ ידַא טרָאּפעגסױא

 רֵּקִנְמ ידַא טקָאּפעגסױא
 דֵיֲאְמ ידַא טערַאּפעגסױא
 קֶרְמָתְמ ידַא טרימופרַאּפעגסױא
 סּובָא ,םָטָפְמ ידַא טעשַאּפעגסױא
 חַּפִנְמ ידַא טשיוּפעגסױא
 ,סָּכְרִפְמ ,רָּדְנגְמ ,טָׁשִקְמ ידַא טצוּפעגסױא

 זֶרֹטְמ

 עֶּגִיְמ ,הָּנִעְמ ידַא טקינַײּפעגסױא

 ףּופָּת ידַא טלקַײּפעגסױא

 קָּנִפְמ ידַא טעשטשעיּפעגסױא
 רּוקָנ ,רֵּקִנְמ ידַא טקיּפעגסױא

 עֶגיִמ ידַא טגָאלּפעגסױא
 ןָנְכֲתְמ ידַא טנַאלּפעגסױא

 רַּתִה ידַא טרעטנָאלּפעגסױא
 ץֶּפִנֶמ ידַא טצַאלּפעגסױא

 חָרֹקְמ ידַא טעכילּפעגסױא

 ֶזַבְמ ,יּוסֶׁש ידַא טרעדנילּפעגסױא

 הָּפִנְמ ידַא טעװעלּפעגסױא
 ץֶהֹגְמ :לֶרְגִמ ידַא טעלּפעגסױא
 ְךּורָע ידַא טעװַארּפעגסױא
 לּומָע ידַא טעװעצַארּפעגסױא

 ןּוחָּב ,קּודָּב ידַא טריבורּפעגסױא

 ןּוחָּב ,קּודָּב ידַא טװּורּפעגסױא
 ַעּובָט ,עָּבְטִמ ידַא טגערּפעגסױא
 חָצְחַצִמ ,טּוחָס :ץֶהֹגְִמ ידַא טסערּפעגסױא

 ףָיִסְמ ידַא ןטכָאפעגסיוא
 לָח ;חָרֹקְמ ;רּוׁשָנ ידַא ןלַאפעגסיוא



 טעליוקעגסיוא -- ןברָאפעגסױא

 ַעּובָצ ידַא ןברָאפעגסיוא
 ,ּוׂשָע ,רּומָּג ,רָמְגִמ ידַא טקיטרַאפעגסיוא

 ןָכּומ
 הֵּבְרַה עַסָנ ידַא ןרָאפעגסױא
 קָצִיְמ ידַא טמערָאפעגסױא
 רֵקְחִנ ידַא טשרָאפעגסיוא
 בֵקְרִנ ידַא טליופעגסיוא
 אֶּלִמְמ ידַא טלופעגסיוא
 יּוַצָמ ידַא ןענופעגסיוא
 קָצְיְמ ידַא טמערופעגסיוא

 םָטִפְמ ידַא טרעטיפעגסיוא
 ףָׁשְפָׁשִמ ידַא טלַייפעגסיוא

 ןֶדַעמ ידַא טנַײּפעגסיוא
 הֶּזִבְמ ,הָקיִרְׁשִּב ןֶמְזִפְמ ידַא טפַײפעגסיוא

 תֹוקיִרְׁש י"ע
 שַּגְרה ;אָּלִמְמ ידַא טליפעגסיוא
 תּואְצָּמִה רעד ,ןיפעגסיוא

 תּואְּצַמְתִה יד (}) טייקכעלניפעגסיוא
 אָצְמִמ סָאד (}) סניפעגסיוא
 אֵצֹומ רעד (ס) רעניפעגסיוא
 הָאָצְמַה יד (ןע) ַײרעניפעגסױא
 ְךָׁשֲחֶמ ידַא טרעטצניפעגסיוא
 ץֶצֵנְמ ידַא טלקניפעגסיוא
 עֶצֵבִמ ידַא טריפעגסיוא
 עַּקְרִמ :ַחּוטָׁש ידַא טכַאלפעגסיוא
 רּוזָש ;ַעּולְק ידַא ןטכָאלפעגסױא
 ףּוצָר ,ףָצֵרְמ ידַא טרעטסַאלפעגסיוא
 לּוזָנ ידַא ןסָאלפעגסיוא
 ףֶטָׁשִּב ןֵקֹורְמ ידַא טציילפעגסיוא

 טּורֶמ ידַא טקילפעגסיוא |
 הֵּבְרַה םָטְקִמ ידַא טקעלפעגסיוא

 ןּמׁש ֶּסִכְ ,ןָּמׁשְמ ידַא טסטעפעגסיוא
 ןָּמִׁש לּוטְנ
 רֹופְּכִמ אּופְק ידַא ןריורפ- ,ןרָארפעגסױא
 רָקחִנ ידַא טגערפעגסיוא
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 ץֶּיִגְמ ,לּוכָא ידַא ןסערפעגסיוא
 עֶצֶעֶצְמ ,רֶּדְנִגְמ ידַא טעקצַאצעגסיוא

 הָמֵח אֵלָמ ידַא טנרָאצעגסױא

 ,תֹומָצֲעָה דַׁשְל דַע בֹטָר ידַא ןגָאװצעגסיוא

 תֹופּופֲח ויָתֹורֲעַׂשְׁש

 םֵּקְרְמ ידַא טלקיווצעגסיוא
 ףָׁשַכְמ ידַא טרעביוצעגסיוא
 ,ץּובָר ,ץָּבְרִמ ,דָּבְרִמ ידַא ןגיוצעגסיוא

 ַעּורָׂש ,ַחּורָס ,יּוטֶנ ,ַחּותָמ ,חָּטֶׁשְמ

 טּורָמ ידַא טּפוצעגסיוא

 לֵשָּב ידַא טקיטַײצעגסױא

 רֹוּתְפַּכ ,חָּבֶׁשְמ ,ןָיצִמ ידַא טנכייצעגסיוא

 ;לּוגְּד ,רָחְבִנ ,רָּדֶאִג ,הֶּלֲעְמ ,הָלֲעַנ ,חַרָפָו
 רֶיצְמ
 ןֶּכִתְמ ;דָקְפִנ ידַא טלייצעגסיוא

 ףֵּפַטְמ ידַא טלבמיצעגסיוא
 טָּׁשִקְמ ידַא טריצעגסיוא
 יּוׂשָע ,הָנּוחְמִּב יּוׂשָע ידַא טלקריצעגסיוא

 הָגּוחְמִבְּכ

 לַּד ,הָזָר ,ׁשּוחָּכ ידַא טרעצעגסיוא

 ,ןיִדָע ,ןָּדִעְמ ,קָּנִפְמ ידַא טלטרעצעגסיוא

 סיִנְטְסיִא
 לגְלִגְמ ידַא טעשטַאקעגסיוא

 ;בָטיֵה לָׁשַבְמ ,חָּתְרִמ ידַא טכָאקעגסיוא

 בָּבְרַעְמ
 דָיִסְמ ידַא טכלַאקעגסיוא

 קָרֹסֶמ ידַא טמַאקעגסיוא

 לֶסְלֶסֶמ ידַא טברָאקעגסױא

 ׁשֶרֹׂשְמ ידַא טעשטרָאקעגסױא
 קָנִיְמ ,םָטְפִמ ידַא טעמרָאקעגסױא
 םֶרָזְּב עַבָנ ידַא טלַאװקעגסױא
 ׁשָּבִיְמ ,קּומָצ ,ַחיִחְצ ידַא טרַאװקעגסוא

 טּוחָס יִדַא טשטעווקעגסיוא
 הָצּוחַה עַבָנ ,םֶרָזְּב עַבָנ ידַא טלעווקעגסיוא

 לֶטְקִנ ,דָמְׁשִמ ידַא טעליוקעגסיוא
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 לַזָא ,רַּכְמִנ ,יּונָק ,ּודָּפ ידַא טפיוקעגסיוא
 ףיקְׁשִה ,בֵטיֵה רֶּת ידַא טקוקעגסיוא
 קָׁשִנְמ ידַא טשוקעגסיוא
 לֶטְקָנ ,דָמְׁשִמ ידַא טלַײקעגסױא
 רֶרֹקְמ ,ןָּנִצְמ ידַא טליקעגסיוא

 םיִדָלְי הֵּבְרַה הָדְלִי ידַא טלדניקעגסיוא
 ּוׂשָע ,םָּכֲחֶמ ידַא טלצניקעגסיוא

 תּומְּכַחְתִהְּ
 ,הָרֹוחא רֶזֶחֶמ ידַא טעוועריקעגסיוא

 בֶׁשּומ
 לֶלִיְמ ידַא טגָאלקעגסױא

 ףֵּקָנְמ ,טּובָח ידַא טּפַאלקעגסיוא
 ְךֶז ,ריִהָּב ידַא טרָאלקעגסיױא

 לָצְלַצְמ ידַא ןעגנולקעגסיוא
 דָחָיְמ ;רּורָּב ,רָחְבִנ ידַא ןבילקעגסיוא
 םָּכֲחְמ ידַא טגילקעגסיוא
 םָּכֲחְמ ידַא טלגילקעגסיוא

 ׁשָּבלִמ ידַא טדיילקעגסיוא
 קָּבְדִמ ידַא טּפעלקעגסױא

 רָּמִכְמ ,ׁשֹולָנ ידַא ןטָאנקעגסױא

 בֵטיִה טּובָצ ידַא טּפונקעגסיױא
 לָּפָכְמ ידַא טשטיינקעגסיוא

 בֵטיִה טּובָצ ידַא טּפיײנקעגסױא
 רֶּמָכְמ ,ׁשֹולָנ ידַא ןטענקעגסיוא

 ּוׂשָע ;םיִרֹוּתְפַּכ לּוטְנ ידַא טלּפענקעגסוא
 םיִרֹוּתְפַּכ הֵּבְרַה םִע
 קָּנִפְמ ידַא טלכעקעגסיוא

 קּורָס ידַא טמעקעגסיוא
 םָחְלִנ ידַא טפמעקעגסיוא
 רָזְחִמ ;אָטאָטְמ יִדֵא טרעקעגסיוא
 רּוׁשָנ ,חָרֹקִמ ידַא ןכָארקעגסוא

 ןֵקֹורְמ ידַא טצַארקעגסיוא

 זֹולָנ ,לֵּקֶעְמ ,םֵּקעְמ ידַא טמירקעגסיוא

 הָּקֲחְמ ,טּורָח ,תּורָח ידַא טצירקעגסיוא

 רָרֹפִמ ידַא טלשירקעגסיוא

 טנכדשעגסיוא -- טפיוקעגסיוא

 חָּנֲאְמ ידַא טצכערקעגסיוא

 בַר ןֵמְז הָלָח ידַא טקנערקעגסיוא

 ןסָח ידַא טקיטפערקעגסיוא
 בֵטיִה חֶּלִגְמ ידַא טריזַארעגסױא

 לָטְקָנ ,דָמְׁשִמ ידַא ןטָארעגסױא

 רֶעֹבְמ ידַא טמַארעגסוא

 קָבֲאַמְּב גֵׂשֶה ידַא טלגנַארעגסױא

 בֶסיִה חָנ ידַא טורעגסיוא

 םַּדְמַדֲא ,קּומָס ידַא טלטיורעגסיוא
 ןֶׁשָע םִע אָצָי ,ןֶׁשֶעְמ ידַא טרעכיורעגסיוא
 רֶעֹבְמ ידַא טמיורעגסיוא
 לּוזָנ ,ףֶּלְזְמ ,ףָטְנְמ ידַא ןענורעגסיוא

 אּורֵק ,זֶרְכִמ ידַא ןפורעגסיוא
 קָחְׁשִמ ,קּוחָׁש ידַא ןבירעגסיוא

 הֵּבְרַה עַסָנ ידַא טזַײרעגסױא

 ןֶׁשָע םִע אָצִי ,ןָׁשֵעֶמ ידַא טרעכיירעגסיוא

 רֶעֹבְמ ,חָּנִקְמ ,הֵּקִנְמ ידַא טקיניירעגסױא

 בטיֵה לָׁשבְמ ידַא טפַײרעגסױא
 ץֶּפַׁשְמ ידַא טכירעגסיוא

 םֶסְרֶפְמ ידַא טמירעגסיוא
 ךֶלְכַלְמ ידַא טסירעגסיוא

 ׁשּולָּת ,ׁשֶרֹׂשְמ ידַא ןסירעגסיוא

 חָכּומ ,רָּכְזִמ ידַא טדערעגסיוא

 ,יָׂשֲעַמ ,דּוקָּפ ,בָׁשֲחְמ ידַא טנכערעגסיוא

 םּוצְמצְּב
 רֶּזִפְמ ידַא ןטָאשעגסיוא
 לֶצ אֵלָמ ידַא טנטָאשעגסױא
 יִרְמַגְל לָטְקִנ ,טּוחָׁש ידַא ןטכָאשעגסיוא

 לֶּלִקְמ ידַא ןטלָאשעגסױא
 יִרְמַגְל רּוענ ,לֶטְלַטְמ ידַא טלקָאשעגסױא

 ףׁשְפָׁשֶמ ידַא טעװערָאשעגסױא
 רּוזָּג ,םּוזָג ,רָּפֶסְמ ידַא ןרָאשעגסױא

 ׁשָטֶלִמ ,זָחְׁשִמ ידַא טפרַאשעגסיוא
 ףּוזָנ ידַא טצגשעגסיוא

 ְךְּדֶׁשְמ ידַא טנכדשעגסיוא



 טנַאּפשעגסױא -- ןגיוושעגסיוא

 הֵּבְרַה קַתָׁש ידַא ןגיוושעגסיוא

 הָעְז יִדָי לַע אָצּוה ידַא טציוושעגסיוא

 ףּוטָׁש ידַא טקנעוושעגסיוא

 ֵּיִזְמ ,דּיִצְמ ידַא טַאטשעגסױא

 בָּקִנְמ ,רֵקָנְמ ידַא ןכָאטשעגסיוא

 בָצֵעְמ ידַא טקיטלַאטשעגסױא

 םֶּגְמַגְמ ידַא טלמַאטשעגסיוא

 ,לָׁשֵבְמ ,בֵר ןַמְז דַמָע ידַא ןענַאטשעגסױא

 לֵׁשָּב

 ץֶלֶחֶפְמ ,אָּלִמְמ ידַא טּפָאטשעגסױא

 ליִלָּכ תֵמ ,םֶדָאֵמ קיִר ידַא ןברָאטשעגסױא

 ןָנְבִגְמ ,טֶלְבִמ ידַא טצרַאטשעגסױא

 ויָדּוּמִל םִיִּסֶׁש ידַא טרידוטשעגסיוא

 קָּבֲאְמ ידַא טביוטשעגסיוא

 ןּוחָט ידַא ןסיוטשעגסיוא

 ץֶלֶחֶפֶמ ,אָּלִמְמ ידַא טּפוטשעגסיוא

 בֵּקִנְמ ,רֵּקִנְמ ידַא טלּפוטשעגסױא
 הָרָעֶס יִרֲחַא ידַא טמערוטשעגסיוא

 ,תינוכמ ,הבכרממ) דֵרֵּיֶׁש ידַא ןגיטשעגסיוא

 ('וכו תבכר

 לֵּקֶסְמ ידַא טרענייטשעגסיוא

 לֵּבִּקֶׁש ,דּיִצְמ ידַא טרעַײטשעגסױא

 רֶּדֶסְמ ,תֹונֹולְבִס

 ליִלָּכ םָּכְסִמ ידַא טמיטשעגסיוא

 םֶלִּכ ּוקְנָחָׁש ,םֵּקִרְמ ידַא טקיטשעגסיוא

 לּולָע ;גָיִצְמ ידַא טלעטשעגסיוא

 עָּבְטִמ לֹּכַה ידַא טלּפמעטשעגסיוא

 תֶמָתֹוחְּב
 תנוכמב) ליִלָּכ רּופָּת ידַא טּפעטשעגסיוא

 י (הריפת

 םיִבָכֹוּכ אֵלָמ ,בָּכִכְמ ידַא טנרעטשעגסיוא

 (המישרהמ)אָצּוהְ,קּוחָמידַא ןכָארטשעגסױא

 ןְרְקִמ ידַא טלַארטשעגסױא

 ףָּנִגִמ
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 קָבֲאֵמ יִדָי לַע גֵּׂשַה ידַא ןטירטשעגסיוא

 גּורָס ידַא טקירטשעגסיוא

 ַחּולָׁש ,טְׁשּומ ,יּוטָנ ידַא טקערטשעגסיוא

 (ןש) קּורָח ידַא טערישטשעגסיוא

 םּוגָּפ ידַא טעברעשטשעגסיוא

 רֶּזַפְמ ידַא טישעגסיוא

 ףֶּלִקְמ ידַא טליישעגסיוא
 ריִהָּב ,רָּפָׁשְמ ידַא טנַײשעגסיוא

 ,חָצְחִצֶמ ,ׁשֶטֶלֶמ ידַא טרעַײשעגסױא

 ףָׁשְפַׁשְמ

 טָּבֲחְמ,ץָּבֲחְמ ירֵא ןגָאלשעגסױא
 לֶטְקִנ ,דָמְׁשִמ ידַא טכַאלשעגסיוא

 לֶלְכִּב ,טֵלְחֶהְּב ;אָצּוה ידַא ןסָאלשעגסיױא
 אל

 וּכְרֶצ יִּד ןֵׁשִּיִׁש ידַא ןפָאלשעגסיוא
 רֶּדְנִגְמ ידַא טרעיילשעגסיוא

 טְרָס תַרּוצְּב יּוׂשָע ידַא טפיילשעגסיוא
 ׁשֶטֶלֶמ ,זָחְׁשִמ ידַא טפַײלשעגסיוא
 הֶּנִעְמ ידַא טכַאמשעגסיוא

 ְךַּתִה ,סֵמְסִמ ידַא ןצלָאמשעגסױא
 ליִלָּכ דָּמָׁשְמ ידַא טדמשעגסיוא

 לָׁשֲחְמ ידַא טדימשעגסיוא

 תֹוקְלַמ לֵּבִּקֶׁש ידַא ןסימשעגסיוא

 ,לָאגְמ ,ַחּורָמ ,ַחּוׁשָמ ידַא טרימשעגסיוא

 יה
 ְךֶּתהְמ ,ְּךֵּתִה ,סֵמְסִמ ידַא טצלעמשעגסיוא
 ריִמָׁשְּב ׁשֶטְלֶמ ידַא טלגרעמשעגסיוא
 ,בּוצָח ,בּוטֶח ,רּוזּג ידַא ןטינשעגסיוא

 תּורָח

 רָהֹטְמ ,רָהֹבְמ ידַא טנַײשעגסיוא

 תּורָח ,בּוטֶח ידַא ןטינשעגסיוא
 ףֶנִנֶמ ,ףּוזָנ ידַא טקידעשעגסיוא

 קיִר ,בּואָׁש ידַא טּפעשעגסיוא

 רָרְחַׁשְמ ,לֹעֵמ רֶרֶחֶׁשְמ ידַא טנַאּפשעגסױא

 חַתֶּמִמ
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 גּועְל ,גָעְלִנ ידַא טסַאּפשעגסױא

 הָוְטִמ ידַא ןענוּפשעגסױא

 יִאְרִּב ויָדָדְצ לָּכִמ גָּצִמ ידַא טלגיּפשעגסיױא

 קּוקָר ידַא ןגיּפשעגסױא

 תיִנֲחַּב רּוקָּד ידַא טזיּפשעגסױא

 הֶנְרְסַמְּב יּוׂשָע ידַא טלזיּפשעגסוא

 ְּגִנִמ ;רּומְּג ,דּובָא ידַא טליּפשעגסיױא

 .ליִלָ
 דָּדֶחְמ ידַא טציּפשעגסיוא

 אָּטִבְמ ,קָהְבִמ ידַא ןכָארּפשעגסױא

 חָמְצִמ ידַא טצָארּפשעגסױא

 ,ַעּורָׂש ,קָׂשְפִמ ,סּורָּפ ידַא טײרּפשעגסױא

 ַחּוטְׁש

 דַחַפּו אָדֹומ יִלְּב ידַא ןקָארשעגסיוא

 ןַמְזֲה ;אָצּוה ;יּונָמ ידַא ןבירשעגסיוא

 הֵקָעְצִּב זָרְכִמ ידַא ןגירשעגסיוא

 ,הָאירק ,הָקָעְצ רעד (ןע) יירשעגסיוא

 הָחְיִרְצ
 םָּכֲחְמ ידַא טלכׂשעגסיוא
 ליִלָּכ ףּורָׂש ידַא טעפרׂשעגסיוא

 רֶפֵח רעד (}) בָארגסיוא

 דֶרֶּג ,רֹקָנ װ ןעלבַארגסיוא
 ,תֶרֹּפְחַמ ,הָרּופֲח יד (}) שינעבָארגסיױוא

 היפ
 ַחֹדְק ,הֹרָּכ ,רֹפָח װ ןבָארגסױא

 קּוּקִח ,ץּויּג ,ףּולְּג יד (ןע) גנוריװַארגסיוא

 ,ףֶּלִגְמ ,תּורָח ,טּורָח ידַא טריװַארגסיוא

 קָקַחְמ ,ץָּיִגִמ
 קקָח ,ץֵּיַּג ,ףֹּלּג ,טֹרָח װ ןריװַארגסיוא

 גּוּוָס ,גּורְּד יד (ןע) גנוריּפורגסיױא

 גֹוָס ,גֹרָּד װ ןריּפורגסױא

 רָּפֲאָמ ידַא טרימירגסיוא

 רֵּפִא װ ןרימירגסיוא

 הָרָעְׁשַה רעד טכַאדסיוא

 הֵאָרַה ,הֵמָּדִה װ ןטכַאדסיוא

 ןעשָארדסױא -- טסַאּפשעגסױא

 תּואָרֲה ,תּומָּדִה סָאד (}) שינעטכַאדסיוא
 יּוּדַא רעד (}) ףמַאדסיוא

 הֵּדא ,לֵּבְהַה װ ןפמַאדסיוא

 ןֹוזָר סָאד (}) שינערַאדסיױא
 הֹוָר װ ןרַאדסיוא
 םיִנָּפ-תַכיִרֲא ,הֶדָמְתַה רעד רעיודסיוא
 הָדָמְתַהְּב ידַא קידרעיודסיוא
 דָמַעַמ קְזֲחַה ,דֵמְתַה װ ןרעיודסיוא

 הֵאָרָה ,הֵמָּדִה וו ןטכודסיוא

 תּואָרֲה ,תּומָּדִה סָאד שינעטכודסיוא

 הָאָמְּצַה רעד טשרודסיוא

 אֵמְצַה װ ןטשרודסיוא

 רֵּקַנ װ ןעבָאשזדסיוא
 ףּוּפִר רעד רעוויידסיוא
 ףֵפֹור װ ןרעוויידסיוא

 חַּקִּמַה לַע הָדיִמַע ,הָניִבְז רעד גנידסיוא

 חַּקִּמַה לַע דֹמָע װ ןעגנידסיוא

 תּורָׁש תַריִמְּג ; בַר ןֵמְזִּב תּורֵׁש רעד ןידסיוא
 בר ןַמְז תֵרָׁש װ ןענידסיוא
 ,דּויִא ,תּוּדַאְתִה ,יּוּדִא רעד (}) ףמעדסיוא

 תּופַּדַנְתִה
 תּופיִדְנ יד טייקיפמעדסיוא
 דִיַא ,ףָּדַא װ ןפמעדסיוא

 ףֶׂשֲחְמ ידַא טריטלָאקעדסױא

 ףׂשָח װ ןריטלָאקעדסױא

 יּוּסּכ רעד קעדסיוא

 הֵּבְרַה הֹסָּכ װ ןקעדסיוא

 הָרְרְּב ,הָריִחְּב רעד לייוורעדסיוא

 רֵרָּב ,רֹחָּב וװ ןלייוורעדסיוא
 תּויְלַעְמ יד (|) טייקטלייוורעדסיוא
 רּוּפָס רעד לייצרעדסיוא
 רָּפְסְמ ידַא טלייצרעדסיוא
 הֵּבְרַה רֵּפַס װ ןלייצרעדסיוא
 הָׁשיֵּד רעד (ן) שָארדסיוא

 ׁשּוּד װ ןעשָארדסיױא



 רַאבליײהסיוא -- קורדסיוא

 ,עָּבַמ ,הָעָּבַה ,יּוטִּב רעד (}) קורדסיוא

 :לֶלֶמ ;ביִנ ,אָרְמיִמ ,הָריִמֲא :הָּיִגֲה ,הֶיָגֲה
 הָרּוצ ;תֶׁשֶרֲא ;ְךֶרֶע

 תַעַּד תַּוַח רעד (}) קורדסיוא-סגנוניימ ---

 רֶמֶּגַה דַע סֵּפְדַה װ ןקורדסיוא

 הָעָּבַה אֵלָמ ידַא לופקורדסיוא
 טָּפַר װ ןעלווירדסיוא
 ,הָלְתַמֲא ,םּוּקִע ;הָּיִנְּפ רעד (ןע)יירדסיוא

 ץּורַּת

 ץּורַתְּב ,הָלְתַמֲאַּב ידַא שירעיירדסיוא

 ,תיִמָרַּת יד (|) טייקשירעיירדסיוא

 תּואָּמַר

 טֶלְחִמ ידַא ךעלגנירדסיוא
 הָנֵקְסַמ ,הָחָכֹוה סָאד (|) שינעגנירדסיוא

 הָנֵקְסַמ אֵצֹוה ,קָּסַה װ ןעגנירדסיוא

 יּוטְּב ,הָעָּבַה רעד קורדסיוא

 ,רּורָּב ,קָהְבִמ ,ׁשּורֵפְּב ידַא ךעלקירדסיוא

 ֹועָמְׁשַמְּכ ֹוטּוׁשְּפ

 אֵּטַּב ,ַעַּבַה װ ןקירדסיוא

 ,הֹגָה ,רֵּבַּד ,אֵטַּבְתִה װ ךיז ןקירדסיוא

 הֶּוַח

 ׁשֵרָּפ װ ךעלטַײד ןקירדסיוא

 תַעַד הֶּוַח װ גנוניימ ןקירדסיוא

 יּוַצִמ ,תּוטֲחָּסִה רעד גנערדסיוא

 הָטִרַה ,הֹטָר ,טֹחָס װ ןעגנערדסיוא

 ףּוּלֶא רעד ריסערדסיוא

 ףֶּלֶאְמ ידַא טריסערדסיוא

 ףֵלַא װ ןריסערדסיוא

 ףֵּלַאְמ רעד (ס) רעריסערדסיוא
 דָרָּב תֵאָּכַה רעד לגָאהסױא
 דֶרָּב יִדָי לַע הֵּכַה װ ןעלגָאהסױא

 ,רֵאְׁש ,הָקּוזֲחַּת ,הָקָזְחַה רעד טלַאהסיוא

 לֶבֵס ,תֹונֹוזְמ ,סּונְרִּפ ,הָסָנְרַּפ

 דיִמָע ידַא רַאבטלַאהסיוא

 לֹבָס :סֵנְרַּפ ,קֵזֲחַה װ ןטלַאהסיוא

22 

 תֶא קֵזֲחַה ,סֵנְרַּפְתִה װ ךיז ןטלַאהסיוא
 ֹומְצַע

 לָּבַּסַה ַחֹּכ ידַא קידועטלַאהסיוא

 תֶלֹּבִס ,לֹוּבְנִס יד (}) טײקידװעטלַאהסוא
 הקָזְחַה ,לֶבֵס סָאד (}) שינעטלַאהסיױא
 סָנְרַּפ רעד (ס) רעטלַאהסיױא
 ַחֹּכ יד (}) טײקיעּפטלַאהסיוא

 לֶבָּסַה
 לּוׁשְח רעד רעמַאהסיוא

 לֵׁשַח װ ןרעמַאהסיוא

 חֵּקִּמַה לַע הָדְיִמַע ,ןּוּבִל רעד לדנַאהסיוא

 חֶּקַּמַה לַע דֹמָע ,ןֵּבַז װ ןעלדנַאהסיוא
 םּוּקִר ,הָמקִר יד (ןע) גנוטּפַאהסיוא

 םֹקָר װ ןטפַאהסיוא

 הָליִסְּפ ,הָביִצֲח ,בּוצִח ,בּוטִח רעד קַאהסיוא

 בֹצָח ,בֵּטַח ,בֹטָח װ ןקַאהסיוא

 ןֹובָׁשק ,הָנְזֲאַה רעד ךרָאהסיױא

 בֵׁשֹקַה ,ןְזֲאַה װ ןכרָאהסױא

 בר ןַמְז ןֵּתְמַה ,בֵר ןַמְז הֵּכַח װ ןרַאהסיוא

 לֶבֶה רעד (}) ךיוהסיוא

 הָצּוחַה ףֹׁשָנ ,לֵּבְהַה װ ןכיוהסיוא

 ,בֵּג ,ףיִטָא ,לּולָח ,עֵקֶׁש רעד (}) ליוהסיוא

 רּועק

 רַעַק װ ןליוהסיוא
 תּובֲעַרְתִה ,הָבָעְרַה רעד רעגנוהסיוא

 בָעְרַה װ ןרעגנוהסיוא

 לּועְׁש ,ַחּוּנִג רעד (}) טסוהסיוא

 ,הֶלַּכ ,לּועָׁשְּב ויָּפִמ אֵצֹוה װ ןטסוהסיוא

 לַעַּתְׁשִה
 הָחֶּגְׁשַה ,תּורְּמַּתְׁשִה רעד טיהסיוא

 בֵטיִה ַחְּגְׁשַה ,בָטיֵה רֹמָׁש װ ןטיהסיוא

 הָהָּבְגַה יד (ןע) גנוכייהסיוא

 ַהַּבְגַה וו ןכייהסיוא

 ַּּפְר רעד לייהסיוא
 ּוַּפְרִל ןָּתִנ ידַא רַאבליײהסיוא

 ַחֹּכ ,לָּבַּש
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 אֵּפַר וו ןלייהסיוא

 אֵּפַּרְתִה װ ךיז ןלייהסיוא
 םּוּמִח ,הָקָּפַה רעד ץייהסיוא
 םּמַח .קֵּסַה וו ןצייהסיואי
 הָרְזָע יד ףליהסיוא

 הָמיִמֲח תַּיִׂשַע יד (ןע) גנוציהסיוא

 בָסיֵה םַּמַח װ ןציהסיוא

 ַעּויַס ,הָרְזֶע רעד ףלעהסיוא

 ֵיַס ,רֹוָע װ ןפלעהסיוא
 הָלָׁשְפַה ,יּוּלִּת רעד גנעהסיוא

 לֵׁשְפַה ,הֹלָּת װ ןעגנעּהסיוא

 הָמיִקְר ,םּוּקִר רעד (}) טפעהסיוא

 םֹקָר װ ןטפעהסיוא
 הָעיִמְׁש ,הָריִקֲח רעד (}) רעהסיוא

 ,הָעיִמְׁש ,הָנָזֲאַה יד (ןע) גנורעהסיוא

 הָריִקֲח
 רקָח ,ַעֹמָׁש ,ןְזֲאַה װ ןרעהסיוא

 הָעיִמְׁש ,הָנְזֲאַה (|) שינערעהסיוא

 לֹטָק ,ַחֵּצַר ,ּדֵמְׁשַה װ ןענעגרהסיוא

 ,הָריִחְּב ,רֹוחְבִמ ,רָחְבִמ רעד ({) לַאווסיױא

 הָרֵרְּב
 הָחָטְׁשַה ,לּוטְלִט רעד רעגלַאװסיױא
 דֹדָר ,ַחֵטְׁשַה ,לֵטְלַט וו ןרעגלַאוװסיוא

 לֵטְלַּטַה װי ךיז ןרעגלַאוװסיוא
 תּוקָרַה רעד ץלַאוװסיױא
 לֵּגְרַע ,ַעקָר װ ןצלַאװסיױא
 הָריִגֲה רעד רעדנַאװסױא
 . רֵּגַה װ ןרעדנַאוװסיוא

 רֵּגַהְּמ רעד רערעדנַאװסױא

 לּוִּּג רעד סקַאװסױא
 לֹדָּג װ ןסקַאוװסיוא
 הָנָּתְמַה ,יּוּכִח רעד טרַאוװסױא
 .ןֵּתְמַה ,הֵּכַח װ ןטרַאווסיוא
 ,הָרָּגְדַה ,הָריִמַּכ ,םּוּמִח רעד םערַאוװסױא

 הָריִגְּ

 לקיווסיוא -- ןלייהסיוא

 רֵּמַּכ ,רגָּד ,םָּמַח .װ ןעמערַאוװסיױא

 רֶמָּכִה ,םֵּמַחְתִה װ ךיז ןעמערַאװסױא

 תֶנֶמֹוא יעד (ס) רעמערַאװסױא
 ׁשּוחָנ רעד ףרַאװסיױא

 לַעַּיִלְּב ,לֶבָנ רעד (}) ףרָאװסױא

 קֹרָז ;ׁשֵחַנ װ ןפרַאוװסױא
 יד ַײרעפרַאווסוא (ן) שינעפרַאוװסױא

 ׁשּוחָנ

 תֶׁשֲחַנְמ יד (ס) עקרעפרַאוװסױא
 ,תּורקֲעַה ,רּוּקִע ,הָריִקֲע רעד לצרָאװסיױא

 ׁשּורֵׁש

 ׁשֶתָה ,ׁשֵרָּתְׁשִה ,רקָע װ ןעלצרָאװסיױא
 הָחָדֲה ,הָסיֵבְּכ ,הָציִחְר רעד שַאווסיוא

 ַחְדָה ,סֵּבַּכ ,ץֹחָר װ ןשַאװסיוא

 סיִחָׁש ;הָלָּדְגַה ,הָחָמְּצַה רעד (}) סקוווסיוא

 ,לֵעּיְלְּב-ְןֶּב ,לָּבַנְמ ,לֶבָנ רעד (}) ףרּווװסיױא

 ץֵקָׁש ,בֵעֹוּת ,םיִׁשיִא לֵדֲח ,דֵז

 ׁשּורּג ;הָדּועְּת ;הָחָכֹוה רעד (}) זַײװסיױא

 ׁשֵרָּג ;ַחֵכֹוה װ ןזַײװסיױא

 הָיְנְפַה :ַחּוּסִּפ ,הָחיִסְּפ רעד (}) ךַײווסױא

 הֶּדֶצַה
 הֶּדִּצַה הֹנָּפ ;לַעֵמ רּוס ,ַחֹסֶּפ װ ןכַײװסיױא

 הֹרָּב ,רֶרָּב ,רֹחָּב וו ןלייווסיוא

 הָרְרִּב ,הָריִחְּב סָאד שינעלייווסיוא

 רַחֹוּב רעד (ס) רעלייווסיוא
 ץּוחַּב ;הָּפ-לַעְּב ידַא קינייװסיױא -

 ץּוּחַּב ידַא סקינייוװסױא
 ןֹנֶר ,הֹכָּב װ ןענייווסיוא

 ןּוּבִל ,דּויְס רעד סַײװסיױא -

,---- 

 .דּוס .ןֵּבַל ;דֵּיַס יו ןסַײוװסיױא

 ןֵַּלְתִה װ ךיז ןסַײװסױא
 לּוּבִט ,הָּיִרְׁש רעד קייווסיוא

 1 .לֹבָט הֹרָׁש װ ןקייווסיוא

 ;לּוּתִחַה ּתְרָסֲה ,הֶָרָּתַה רעד לקיווסיוא

 6 ֹורָתִּ



 ןקזוחסיוא -- ןעלקיווסיוא

 לּוּתִחַה רֵסָה .ַחַּתַּפ ,רֵּתַה װ ןעלקיווסיוא

 הָעָּפְׁשַה רעד קריווסיוא

 עֶּפְׁשַה װ ןקריווסיוא

 יּוחְמ ,ַחּוּנִק ,בּוּגִנ רעד (}) שיווסיוא

 ַחֵנַק ,בֶּגַנ װ ןשיווסיוא

 הָגיִרֲא רעד (}) בעווסיוא

 גרָא װ ןבעווסיוא

 הָאָצְמַה ,הָרֵרְּב רעד (}) געווסיוא

 רּוּמִק רעד (}) בלעווסיוא
 רֹמְק װ ןבלעווסיוא
 הָחָטְׁשַה ,ַעּוּקִר רעד רעגלעווסיוא

 ַחֵּטַׁש ,ַעֹקִר װ ןרעגלעווסיוא

 תּופְּדַנְתִה רעד ּפעווסיוא
 גֹוּפִה ,הָפָרֵה ,ףֶּדַנְתִה וו ןּפעוװסיױא

 ,הָטיֵרְּפ ,ףּוּלִח ,הָפָלְחַה רעד לסקעווסיוא

 תּוטְרַּפִה

 טרָּפ ,ףֵלֲחַה װ ןעלסקעווסיוא

 ּולְג רעד גָאזסױא

 ףֵלְדַה ,ׁשֵּלַּפ ,רָּפַס ,הֹלָּג ו ןגָאזסױא

 הָחָּתְרַה רעד טָאזסױא

 ַחֵּתְרַה װ ןסָאזסױא

 ףּוּכֶא רעד לטָאזסיוא

 ףַּכַא וו ןעלטָאזסיױא
 הָחיִלְמ רעד ץלַאזסיוא

 ַחֹלָמ װ ןצלַאזסיוא

 הָנֲעַט ;רּוּדַס רעד (}) ץַאזסיוא

 הָקיְנְי ,ץּומצִמ ,הָציִצְמ רעד גיוזסיוא

 קלָע ,קֹנָי ,ץֹצֶמ װ ןגיוזסיוא

 הָקיִלֲע ,הָציִצְמ יד (ןע) ַײרעגיוזסיוא

 תּונָתְבַעַרְּב אֹכָס ,הֹהָׁש װ ןפיוזסיוא

 ׁשּוּפִח רעד (}) ךוזסיוא

 ׂשֵּפַח װ ןכוזסיוא

 הָׁשָרְפַה ,הָדָרְּפַה יד (ןע) גנורעדנוזסיוא

 ׁשֵרְפַה ,דֵרְפַה װ ןרעדנוזסיוא

 הָחָּתְרַה רעד דיזסיוא
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 ַחֵּתְרַה װ ןדיזסיוא

 ׁשּורְּג :יּוּנּג ,הָפיִזְנ רעד לדיזסיוא

 ׁשֵרָּג ;הֹנּג ,ףֹוָנ װ ןעלדיזסיוא

 הָעיִרְז רעד ייזסיוא

 רֵּדְעֶה װ ןַײזסיוא

 ַעֹרָז װ ןעייזסיוא

 ןּוּבַס רעד ףייזסיוא

 ןֵּבַס װ ןפייזסיוא

 ;הָזֲחַמ ,הָאְרַמ ; יּוּכַס רעד (}) טכיזסיוא

 הָוְקִּת
 ,הָוְקִּת-רֶסֹח יד (ן) טַײקיזָאלטכיזסיױא

 ׁשּואְי

 בר ןֵמְז ךֶׁשֶמְּב הָביִׁשְי ,הָריִגְּר רעד ץיזסיוא
 ןֹומְזִּפ ,ןּוּגִנ ,הָריִׁש רעד גניזסיוא

 תֶגֶלֶע הָרָיִׁש סָאד (}) ץכעגניזסיוא

 ריִׁש װ ןעגניזסיוא

 ןּונָס ,יּוּפִנ רעד ּפיזסיוא

 ןִּנַס ,הֹפָנ װ ןּפיזסיוא

 הָחְנֲא רעד (}) ץפיזסיוא

 חֵנָאַה װ ןצפיזסיוא

 בר ןַמְז ךֶׁשָמְּב הָביִׁשְי ;הָריִגְּד רעד ץיזסיוא
 בר ןֵמָז בֹׂשֵי ;רגָּד װ ןציזסיוא

 ,הָרּוצ ,רֶבָס ,תיִאְרַמ ,הָאְרַמ רעד עזסיוא

 תּוזָח

 הָריִסְנ רעד געזסיוא

 רֶּסַנ װ ןגעזסיוא

 הֵמָּדִה ,הֵאָרַה װ ןעזסיוא

 לֵּגַרְמ ; רָּת ,הָפֹוצ רעד (ס) רעעזסיוא

 ;הָבָׁשֹוה ; ןּועְט ,רֶעְרַע רעד ({) ץעזסיוא

 ץּוּתִנ ;רּוּדְס

 ;רֶּדַס ;בֵׁשֹוה ;ןֹעֶט ,רֶעְרַע װ ןצעזסיוא

 ץֵּתַנ

 רְּדַסְמ ;ביִׁשֹומ ; ןַעֹוט רעד (ס) רעצעזסיוא

 גּולְגִל רעד קזוחסיוא

 גֵלְגַל װ ןקזוחסיוא
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 הָרָזֲח ,ןּוּנִׁש רעד רזחסיוא

 -לַע רֹזָח ,ןֵּנַׁש וו ןרזחסיוא

 ןֵח תַפָסֹוה יד (ןע) גנונחסיוא

 ןֵח ףֵסֹוה װ ןענחסיוא

 ןֵחְנַחְתִה װ ךיז ןענחסיוא

 תֵּיִׂשֲע ,ןֹובָּׁשִח יד (ןע) גנונובשחסיוא

 ֹוּבׁשֶח
 ֹוּבְׁשֶח הֹׂשָע ,בֵּׁשֲח װ ןענובשחסיוא

 ַעּוקְעַק יד גנורַױטַאטסױא
 ַעְקעַק װ ןרַוטַאטסױא

 ףֶלַׁש ,טֵׁשְפַה ,טֵׁשַּפ ,טֹׁשָּפ װ ןָאטסױא

 טְׁשַּפְתִה װ ךיז ןָאטסיױא

 דּוקְר רעד (ן) ץנַאטסױא

 דֹצִר ,דקָר װ ןצנַאטסױא

 (םיפלק) ףֹרָט װ ןעסַאטסיוא

 זּומְזִמ ,ׁשּוׁשְּג ,ׁשּומְׁשִמ רעד ()) ּפַאטסיוא

 זֵמְזַמ ,שֵׂשַּג ,ׁשֵמְׁשַמ װ ןּפַאטסױא

 תּודְּפַרְתִה ,דּוּפְר יד (ןע) גנוריציּפַאטסױא

 דֵּפַר װ ןריציּפַאטסיױא

 ףּולִּג ,ץּויִג רעד (|) קָאטסיױא

 ףֹּלג ,ץיַּג װ ןקָאטסיױא

 ריִחְמ תַעיִבְק יד (ןע) גנוריסקַאטסױא
 ריִחְמ ַעבִק װ ןריסקַאטסיוא

 הָליִלְג ,ןּוּזַא יד (ןע) גנורַאטסױא

 תּוׁשְלַּפְתִה יד (ןע) גנולרָאטסױא
 שֹּלַּפְתִה װ ןעלרָאטסױא

 לֹּלַּג :קֵּדַצ ,ןְזַא װ ןערַאטסױא

 תּוטְׁשַּפְתִה ,הָטָׁשְפַה רעד (ןע) וטסיוא

 הֵּיִׁשּוּת רעד 0 גיוטסיוא

 ,תֹוּבְסְּנַה לָכְּב אֵצֵמְתִה װ ךיז ןגיוטסיוא

 םיִבָצַּמַה לָכְּב רֶּדַּתְסִה
 ;ןיִפיִלֲח ,הֶפָלְחַה ,ףּוּלח רעד (}) שיוטסיוא

 טּורַּפ

 טֹרָּפ ,רֵמָה ,ףֵלֲחַה װ ןשיוטסיוא

 הָדָמְׁשַה ,הָגיִרֲה ,לֶטֶק יד (ןע) גנוטייטסיוא

 הי שטיי טיישט טעקע טעטיק טי עק ע קט ט שטעט עק טעטש טעטש טעטש עק טשעק עק י קל קט עק שטשיע

 אטא

 רעביירטסיוא -- רזחסיוא

 דַמְׁשַה ,גֹרָה ,לֹטָק װ ןטייטסיוא

 ,רֶׁשֵּפ ,תּונָׁשְרַּפ ,ׁשּורְּפ רעד ({) שטַײטסױא

 ׁשֶרְדִמ ,טְׁשִּפ ,רֵּבְסֶה
 ,רֵאָּב ,רֵּבְסַה ,שֵרֵּפ ,שֹרָּפ װ ןשטַײטסױא

 בֶׁשֵי
 ,רֵאָבְמ ,ׁשֵרָפְמ רעד (ס) רעשטַײטסױא

 ריִּבְסַמ
 יִתָרָּבְסַה ידַא שירעשטַײטסױא

 ;בָצְקִמ ,ׁשֶרָּפ ,הָׁשָרְפַה רעד ({) לייטסיוא

 הֶאָלְפַה ,הָאָצְקַה ,הָּקַלֲח :דּוחְי
 בֵצֹקַה ,דֵרְפַה ,הֵּנַמ ,ׁשֵרְּפַה װ ןלייטטיוא

 קֵּלַחְמ רעד (ס) רעלייטסיוא

 לֶטֶק ,הָדָמְׁשַה יד (ןע) גנוקיליטסיוא

 לֹטְק ,דֵמְּׁשַה װ ןקיליטסיוא

 דּוּיְס ,ַחּוּיִט רעד קניטסיוא

 דֵּיַס ,ַחֵּיַט װ ןעוועקניטסיוא

 רֶמֶּגַה דַע לֹבָט װ ןעקניטסיוא

 הָקָמֲעַה יד (ןע) גנופיטסיוא

 קֵמֲעַה װ ןפיטסיוא

 לֵצֵנְתִה ,קֶּדַטְצִה װ ךיז ןהנעטסיוא

 ףּוּלִּג יד (ןע) גנוסעטסיוא

 ףֶּלַּג װ ןעסעטסיוא

 ּהיֵמְתַמ ,הָּנִׁשְמ ,רֶזּומ ידַא שילרעטסיוא

 יָנֹוהְמִּת
 ,תּוּנָׁשְמ ,תּורָזּומ יד ({) טייקשילרעטסיוא

 תּוהיִמְּת ,תּורָז

 הָאיִׂשְנ ,תּולְבִס רעד (}) גָארטסױא

 -ּב דֹמָע ,אׂשָנ ,לֹבָס װ ןגָארטסױא

 ,הָיָדְּב ,תּואְּדַּב ,תּודְּב רעד טכַארטסיױא

 הָאָצִּמַה
 ןֵלְמַּד ,אֵצְמַה ,הֹדָּב װ ןטכַארטסוא

 ּוּדַבְּב ,הָאָצְמַהְּב ידַא שירעטכַארטסױא
 יִלְרְטְסֹוא רעד (ס) רעילַארטסױא

 הָעָפֹוה רעד 00 טירטסיוא

 רּוּקִנ ,דּוּיִג .רעד (ס) רעביירטסיוא



 ןרעטפולסיוא -- ןרעביירטסיוא

 רֵּקַנ ,דֵּיַּג װ ןרעביירטסיוא

 לּוטְלִט ,הָריִעְנ,רּועֶנרעד (ןע) לסיירטסיוא

 לטְלַט ,רֹעָנ װ ןעלסיירטסיוא

 רָמְּגַה דַע הֵּיָתְׁש רעד קנירטסיוא

 רֶמֶּגַה דַע הֹתָׁש װ ןעקנירטסיוא

 ,בּוּגִנ ,זּוקָנ ,ׁשּוּבִי יד (ןע) גנונעקירטסיוא

 הָפְדְׁש
 ףּדַׁש ,בֵּגַנ ,זּקַנ ,ׁשֵּבַי װ ןענעקירטסיוא

 הָסיִמְר ,הָסיִרְּד ,הָכיִרְּד רעד ({) טערטסיוא

 סֹמָר ,סֹרָּד ְךֹרָּד וו ןטערטסיוא

 םּורָּפ ,ַחּוׁשִּפ רעד (ןע) ןערטסיוא

 ןּוּמֶא ,ףּוּלִא יד (ןע) גנורינערטסיוא

 ןמַא ,ףֹּלַא װ ןרינערטסיוא

 םֵרָּפ ,םֹרָּפ וו ןענערטסיוא

 ַחַּכַּפְתִה װ ךיז ןעכושטסיוא

 הָחָרְכַה רעד (}) גָאיסיוא

 ַחֵרְבַה וו ןגָאיסיױא

 תּוחיִנְּג ,הָקָאְנ רעד (}) ץכָאיסיוא

 ַחֹנָּג ,קֹנָא װ ןצכָאיסיוא

 ׁשּולִּג יד (ןע) גנוריויסיוא

 ׁשלָּג װ ןריויסיוא

 דּוהְי יד (ןע) גנושידיייסיוא

 דַהַי װ ןשידייסיוא

 ַחֶּפַט ,ֵּּנַח ,לֶּדַּג װ ןעװָאכסיױא

 ךּנַחְתִה װ ךיז ןעװָאכסױא

 ףּוטִח ,ףָטָח ,הָפיֵטֲח רעד (ן) ּפַאכסױא

 ףֹטָח װ ןּפַאכסיוא

 תּופיִטֲח ,ףָטֶח סָאד (}) שינעּפַאכסױא

 הָפיֵטֲח ,תּופיִטֲח יד (ןע) ַײרעּפַאכסױא

 חּוטִׁש ;הָנּוצְּת רעד (}) גָאלסיוא
 הָנֲחַמ תַמָקֲה ;הָנּוצִּת רעד (ס) רעגַאלסױא

 הָנֲחַמ םַקָה :גַּצַה װ ןרעגַאלסיוא
 יד (ןע) גנודָאלסיױא רעד (|) דָאלסױא

 ,תּונְקַּתַה ,הָקיִרְּפ ,קּורָּפ ,תּוקְרָּפִחַה ,ןֵקְרִכ
 תּוניַּדְתִה ;רּוּפָׁש
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 הָקיִרְפַל ןָּתִנ ידַא קידָאלסױא
 הניחבמ ןקָרַּפ ;טְפָּׁשִה :קֹרָּפ וו ןדָאלסיוא

 (תישפנ

 ןּוקִּת יד (ןע) גנודַאלסיוא

 ןֵקִּת װ ןעדַאלסױא

 ןֵּקַתְמ רעד (ס) רעדַאלסױא

 קֵרָפְמ רעד (ס) רעדָאלסױא

 ;ףֹוס ,ץק ,רָמָּג ,םּויִס רעד (}) זָאלסיױא

 הָטָמְׁשַה ,הָסיִפֲא
 טֵמְׁשַה ,םָּיַס װ ןזָאלסיױא

 לֹזָא ,םִִיַּתְסִה װ ךיז ןזָאלסױא
 םיִאָלֶט תֵּיִשֲע יד (ןע) גנוטַאלסױא
 בָּנִג ,בָחָס רעד (ס) רעכטַאלסיוא

 הָבֵנְּג ,הָביִחְס יד (ןע) ַײרעכטַאלסױא

 בֹנָג ,בֹהָס װ ןענעכטַאלסיױא

 אֵּלַט ,אֵלְטַה װ ןעטַאלסיױא
 ,גּולְגַל ,סלֶק ,גַעֵל רעד (}) ךַאלסיוא

 תּוסְלִקְתִה
 קֹוחְצִל םיִׂש ,סֵּלַק ,גֵלְגַל װ ןכַאלסױא

 ִנָגְלְגַל ידַא שירעכַאלסױא
 לּוּקִע ,םּוּקִע רעד (}) םָאלסיוא

 לֹקַע ,םָּקַע װ ןעמָאלסױא
 .ץֶרָאָל-ץּוח װדַא דנַאלסױא
 הָלָרְגַה יד (ןע) גנוריסָאלסױא
 לֵרְגַה װ ןריסָאלסױא
 נַּכִל יד (ןע) גנוריקַאלסױא

 הֵּכַל װ ןריקַאלסיוא

 ַחּבַתְׁשִה ,לֵּקַה ,ַחָּבַׁש יו ןביולסיוא
 ּולָּפ רעד (}) זיולסיוא
 הֶּלַּפ װ ןזיולסיוא
 דַע הָציִר ;קּוּנִז :ׁשּוּלִּג רעד (}) ףיולסיוא

 רָמּגַה
 רָמְּגַה דַע ץּור ;קּנִז ;שלֶּג װ ןפיולסיוא
 רּורְוַא יד (ןע) גנורעטפולסיוא
 רֶרְוַא װ ןרעטפולסיוא
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 הָביִכְׁש ,הָצָּבְרַה רעד (}) גילסיוא

 בֹלָׁש ,ץֵּכְרַה וו ןגילסיוא
 רֵּקַׁש װ ןרענגילסיוא
 סֵּלַעְתִה װ ךיז ןעבוילסיוא
 הָריִסְמ ,הָרָּגְסַה יד (ןע) גנורעווילסיוא
 רֹסֶמ ,רֵּנְסַה װ ןרעווילסיוא
 הָלָאְׁשַה רעד ַײלסױא

 ׁשּוחָנ ;ףּוצִר :הָחָטְׁשַה ,הָחָּנַה ,הָכָּכְׁשַה
 ׁשֶחַנ :ףֶּצר ;ַחֹטֶׁש ,בֵּתַּכ ,בֹתָּכ װ ןגיילסיוא

 ;ףֵצַרְמ ;ביִּכְׁשַמ רעד (ס) רעגיילסיוא

 ׁשַחַנְמ
 חֹונ אָּסִּכ יד (}) לוטשגיילסיוא
 ,ןּוקִר ,הָקָרֲה יד (ןע) גנוקידיילסיוא

 יּונָּפ ;רּועְנ ;תּונְקֹורְתִה

 הֶּנַּפ :רֵעַנ :ןקר ,ןֵקֹור ,קֵרָה װ ןקידיילסיױא

 ןֵקֹורְתִה װ ךיז ןקידיילסױא
 ,הָלֶאְּג ,תּודָּפִה ,הָּיִדְּפ ,תּודּפ רעד זיילסיוא

 ןקִרְּפ ,הָמָחֶנ ,תּולֲאָּגִה
 ,ׁשֶפָנ רֶפֹּכ ,רֵפֹוּכ סָאד (רע) טלעגזיילסיוא

 םיִיּובְׁש ןֹויְדִּפ ,ןֹויְדִּ
 יולָּפ יד גנוזיײלסיוא

 לֹאָג ,הֶּדְפַה ,הֹדָּפ װ ןזיילסיוא

 הֹּלַּפ װ ןזַײלסױא

 ַעיִׁשֹומ ,ליִּצַמ ,לֵאֹוּג רעד (ס) רעזיילסיוא
 םָדָא-ןֶבֶל הֹׂשָע װ ןשיטַײלסױא

 יד גנורעטַײלסיױא רעד רעטַײלסױא

 ְךּוּכִז ;תּורֲהַּבְתִה ,רֵהְבֶה ,הָרָהְבַה
 ְךֵּכַז ,רַהְכַה װ ןרעטַײלסױא

 הָנָרְקַה יד (ןע) גנוטכַײלסױא

 ןִרקַה װ ןטכַײלסױא

 לֵאְׁשַה װ ןעַײלסױא

 רֶמְּגַה דַע אֹרָק װ ןענעיילסיוא
 ליִאְׁשַמ ,הָוָלַמ רעד (ס) רעַײלסױא
 רֹוא הֵּבְרַה תַּיִׂשֲע יד (ןע) גנוקיטכילסיוא

 ןרעלסיוא --- גילסיוא

 רֹוא הֵּבְרַה הֹׂשָע װ ןקיטכילסיוא
 ריִוֲא גֶזָמְּב הֶּלֵקֲה יד (ןע) גנורעדנילסיוא

 רָהְבֶה
 ,רַהְבַה ;ריִוֲא גֶזֶמִּב לַקָה װ ןרעדנילסיוא

 ביִטיֵה

 עקָנ ,הָעֵּקַה רעד קנילסיוא

 יִלאָמְׂש תֹויְהִל קַסֶפַה :ַעקָנ װ ןעקנילסיוא
 הָריִסְמ ;הָרָּגְסַה יד (ןע) גנורעפילסיוא
 רֹסֶמ :רֵּגְסַה וו ןרעפילסיוא

 הָריִכְמ ,זָרְכִמ יד (ןע) גנוריטיצילסיוא

 תיִּבְמַּפ
 ֵרְּכַה ,יַּבְמִפְּב רֹכָמ װ ןריטיצילסיוא
 הָנּויִח רעד בעלסיוא

 ףֹוּסַה דַע הֶיָח װ ןבעלסיוא

 (תוליעפב) קּוּפָס אֹצֶמ װ ךיז ןבעלסיוא

 ץֹבָר װ ןעוועגעלסיוא

 בּוקָנ ,רּוּקִנ יד (ןע) גנורעכעלסיוא

 בֹּקִנ ,רֵּקִנ װ ןרעכעלסיוא
 הָטָּבְנַה ,רּוּמִּכ יד (ןע) גנוגנעלסיוא
 רֵּמַּכ ,רֹמָּכ װ ןעגנעלסיוא

 הָכָרֲאַה יד (ןע) גנורעגנעלסיוא
 ְךֶרֲאַה װ ןרעגנעלסיוא
 ,רָז ,יִרְכָנ ,יִצְרַאָלְצּוח דא שידנעלסיוא

 זּועָל

 ,תּויְצְרַאְלְצּוח סָאד (}) טייקשידנעלסיוא
 תּורָז ,תּויְרְכֶנ

 יִרְכָנ ,זַעֹול ,רָז רעד (ס) רעדנעלסיוא

 הֹחָּג װ ךיז ןענעלסיוא
 הָעיִקְנ ,הָעֵּקַה ,עַקָנ רעד קנעלסיוא

 ַעקָנ װ ןעקנעלסיוא
 קּוּקִל רעד קעלסיוא

 קקל װ ןקעלסיוא
 דיִמָל ירַא רַאברעלסױא

 הָקָרָה יד (ןע) גנורעלסיוא
 קֵרָה װ ןרעלסיוא



 קעמסיוא -- ןרעלסיוא

 ןונִׁש ,הָדיִמְל ,דּוּמִל רעד ןרעלסיוא

 דֵּמַל ,דֹמָל װ ןענרעלסיוא
 ּיִבְּכ ,יּוּבְּכ רעד (}) שעלסיוא

 הֹבָּכ װ ןשעלסיוא
 בֹנָּג ,בֹחָס װ ןענחקלסיוא

 הָבֵנְּג ,הָביִחְס יד (ןע) ַײרעחקלסיוא

 הָׁשָחְכַה ,הָּיִזְר יד (ןע) גנורעגָאמסיױא

 ׁשֵחְכַה ,הֵזְרַה ,הֹזָר װ ןרעגָאמסיױא

 בּוצִע יד (ןע) גנורילעדָאמסיוא
 בצַע װ ןרילעדָאמסיוא
 ,ףּוגָס ,יּוּנֶע ,ףּוּיִצ יד (ןע) גנורעטַאמסיוא

 הָעְגֹוה

 הֹנָע ,ףֶּגַס ,ףֵּיַע װ ןרעטַאמסיוא

 יּוקָנ ,"תּיֵׂשַע. רעד ךַאמסיוא

 הֹקָנ ,-הֹׂשָע װ ןכַאמסיוא

 ;רּוּיִצ ,דּויִס :ןּוחְט ,הָניִחְט רעד לָאמסיוא

 רּואֵּת

 רֵאָּת ;רּיַצ ,דּיַס ;ןֹחָט װ ןלָאמסױא

 רּיַטְצִה װ ךיז ןלָאמסױא
 ,הָגיִרֲה ,הָדָמְׁשַה יד (ןע) גנודרָאמסיוא

 הָליִטְק
 לֹטְק ,גֹרָה ,דֵמְׁשַה װ ןדרָאמסיוא

 ;לטק ,גֹרָה ,דֵמְׁשַה װ ןעוועדרָאמסיוא

 בר לָמֶעְּב גֵּׂשַה ,ַעֵגֹוה

 הָבָעְרַה ,ףּוּגֶס יד (ןע) גנורָאמסיוא

 בַעְרַה ,ףֵּגַס װ ןערָאמסיױא

 םיִנָּפ תֵדָמֲעַה יד (ןע) גנוריקרַאמסיוא

 םיִנָּפ דֵמֲעַה װ ןריקרַאמסיוא

 הָדָעְצ רעד (}) שרַאמסיוא

 רָמְּגַה דַע הָדיִעְצ יד (ןע) גנורישרַאמסוא

 רֶמְּגַה דַע דֹעָצ וו ןרישרַאמסיוא

 לֵּלַעְתִה ,הֹנָע װ ןעשטומסיוא

 תּולְּלַעְתִה ,יּוּנִע סָאד (|) שינעשטומסיוא

 יּוּנְּב יד (ןע) גנורעיומסיוא

 הֹנָּב װ ןרעיומסיוא
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 הֹמָר װ ןרילומסיוא

 תּואָּמַר יד (ןע) ַײרערילומסיױא

 הָמָּנִדַה יד (ןע) גנורעטסומסיוא

 םַּנְדַה וו ןרעטסומסיוא

 לּוּגְרִּת ,ןּורְמִּת יד (ןע) גנורירטשומסיוא

 לֶּגִרַּת ,ןֵרְמַּת װ ןרירטשומסיוא

 ףּויִע יד (ןע) גנודימסיוא

 ףֵּיַע װ ןדימסיוא

 תּומְּלַעְתִה ,ַחּוּסְּפ ,ףּוּקִע רעד (}) דַײמסױא

 םֶּלַעְתִה ,ַחֹסָּפ ,ףקֶע װ ןדַײמסיוא

 דֵסְפַה ;אֵקָה װ ןעקיימסיוא

 דֵסֶפַה ;הָאְקַה סָאד (}) שינעקיימסיוא

 ַעּוּבִט יד (ןע) גנוצנימסיוא

 ַעֹבָט װ ןצנימסיוא

 לּוּבִז יד (ןע) גנוקיטסימסיוא

 לֵּבַז װ ןקיטסימסיוא

 ,הָּלִּב ,הֵיְבּוּבְרִע ,בּוּבְרֶע רעד ({) שימסיוא

 הָליִלְּב ,הָליִהְמ ,הָעיֵמְט ,גּוּזִמ
 ללָּב ,לֹהָמ ,ַעֵמְטַה ,בֵּבְרַע װ ןשימסיוא

 הָיְבּוּבִרֶע סָאד 0 שינעשימסיוא

 טֶהְרִמ ,טּוהְר יד (ןע) גנורילבעמסיוא

 טֶהֹרְמ ידַא טרילבעמסיוא

 טֹהָר װ ןרילבעמסיוא
 םּוׁשְרָהְמ הָאָצֹוה יד (ןע) גנודלעמסיוא

 םּוׁשְרָהִמ אֵצֹוה וו ןדלעמסיוא

 הָביִלֲח ,בּוּלִח רעד (}) קלעמסיוא

 בלָח װ ןקלעמסיוא
 םָדָאןֶבֶל הָּיִׂשֲע יד (ןע) גנולשטנעמסיוא
 םָדָאְוַבְל יָה װ ךיז ןעלשטנעמסיוא
 ,הָלְכִּת ,ְּךֶרֵע ,הָדָיִדְמ רעד טסעמסיוא

 לּויִּכ ,ַעּורְׁש

 דֹדָמ װ ןטסעמסיוא

 דֵדֹומ רעד (ס) רעטסעמסיוא

 ;שּוטְׁשִט ,הָּיִחֶמ ,הָקָיִחְמ רעד (}) קעמסיוא

 הָריִעְנ ,הָגָאְׁש
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 קֹחָמ װ ןקעמסיוא
 רעֶנ ,גאָׁש װ ןעקעמסיוא

 ,הָליִטק ,הָדָמְׁשַה יד (ןע) ;נורעדרעמסיוא

 עח יר וה
 ַחֹצִר ,גֹרָה ,לֹטק ,דֹמָׁש וו ןרעדרעמסיוא

 יּוַּבִר יד גנורעמסיוא

 הֵּבַר װ ןרעמסיוא

 ץּוחַּב ,רָּכִנְּב ידַא ןסיוא

 ְךֹוּתִמ ,-ֵמ ,ןִמ ּפערּפ ןסיוא

 ץּוחַּב רֵאָׁשִה װנָאק ןסיוא

 לּוִצְנ ;הָציִצְמ ,ץּומצִמ רעד (}) גָאנסיוא

 לֵצַנ ;ץֹצָמ ,ץֵמָצַמ װ ןגָאנסױא

 אֵצֹוי ,לָלְּכַה ןִמ אֵצֹוי רעד (ןע) םַאנסיוא

 לָלְּכַהַמ
 םּורֲח קח סָאד 0 ץעזעגי-םַאנסיוא

 גיִרָח רעד (ן) ללּכ-םַאנסיוא
 םּורֲח תַעְׁש רעד (ן) דנַאטשוצ-םַאנסיוא

 תַעְׁש ,םיִּתִעָה קֹוצ צמ ןטַײצ-םַאנסיוא

 קָחְּדַה תַעְׁש ,םּורֲח
 לֶלָּכַה ןִמ אֵצֹויְּכ ודַא זַײװמַאנסיױא

 ןֶפֹד אֵצֹוי ידַא קימַאנסיוא
 הָמְרִמְּב הָאָצֹוה ,קּוׁשַע רעד רַאנסיױא

 הָמְרִמְּב אֵצֹוה װ ןרַאנסיױא

 תּורְּפַעְתִה ,תּוׁשְּלַּפְתִה יד (ןע) גנורָאנסױא

 רֶּפַעְתִה ,ׁשֵּלַּפְתִה װ ןערָאנסױא

 תיִמְרַּת ,קּוׁשִע סָאד ({) שינערַאנסיױא

 ,תיִמְרַתְּב הָאָצֹוה יד (}) ַײרערַאנסיױא

 תּולְכֹונ ,תּואָּמַר

 תיִמְרַתְּב ידַא שירערַאנסיױא

 הָליִלְז ,תּונְקְּקַל רעד (|) שַאנסיוא

 ללָז װ ןשַאנסיוא

 ץּוחַּב תּורֲאָׁשִה רעד בַײלבנסױא

 ץּוחַּב רֵאָּׁשִה װ ןבַײלכנסױא
 ץּוחְמ ידַא קידנסיוא

 תּויָנֹוציִח יד (}) טייקידנסיוא

 טייקימענסיוא -- ןקעמסיוא

 ץּוח-רַחַס רעד לדנַאהנסיוא

 םּומַעַׁש סָאד (|) שינעדונסיוא

 םִמַעַׁש װ ןעדונסיוא

 לַע ,הָּפ-לַע ,הָּפ-לַעְּב ידַא קינייוװנסוא

 רָּכְּנַּב ,ץּוחַּבִמ ;ֵּּירַּב
 רַבְּלִמ ידַא קינייוװנסיוא ןופ --
 רַּב יד טייקינייוונסיוא

 ;לָלָח ,יִנֹוציִח םָלֹוע יד ({) טלעוונסיוא
 יִדּוהְי אל םֶלֹוע

 רּוּפְסִמ יד (ןע) גנורירעמונסיוא

 םיִרָּפְסִמְּב הֵוְתַה ,ְןְּמַס װ ןרירעמונסיוא
 ,רּוּמִע ,תּונלְצַנ ,לּוצִנ רעד (}) ץונסיוא

 קשֹע
 קֹׂשָע ,לֵצַנ װ ןצונסיוא

 ,קֹוׁשָע ,ןֶלֶצַנ ,לֵצֵנְמ רעד (ס) רעצונסיוא

 רֹוע טְׁשֹוּפ

 ,הָעְדִּב הֹיָה ,-ל ץּוחְמ הֹיָה װ ןַײזנסוא

 ּוּכְתִה
 יָנֹוציִח קֶלֲח רעד לייטנסיוא

 ַחַּכַּפְתִה ,הָנֵׁשִמ אֹצִי װ ךיז ןעכוינסיוא

 הָמקַר ,םָקְרִמ רעד (ןע) יינסיוא

 הֶיָטַה ,יּוטִה רעד (}) גיינסיוא

 הֵּטַה װ ןגיינסיוא

 הָמְקִר ,םָקָר סָאד (}) ץכעיינסיוא

 םֹקָר ,רֹפָּת װ ןעיינסיוא

 תּוחְּכַּפְתִה יד (ןע) גנורעטכינסיוא

 חַּכַּפ װ ןרעטכינסיוא

 ַחַּכַפְתִה װ ךיז ןרעטכינסיוא
 תּונָלְצַנ ,לּוִצְנ יד (ןע) יירעצינסיוא

 חֹסָּפ ,טֵמְׁשַה װ ןזָאלנסױא
 ןִמ אֵצֹוי ;םָּכְסִמ יאֵנְּת רעד (ןע) םענסיוא

 יִצִמ :לֶלֶּכַהַמ אֵצֹוי ,לָלְּכַ
 יאֵנְחִּב ידַא קימענסיוא

 אֵצֹוי רָבָּד ; תּורְזּומ יד (ן) טייקימענסיוא

 לָלּכַה ןִמ



 ץוּפסיױא -- ךעלמענסיוא

 ,"ָל טֶרֶּפ :לָלְּכַה ןִמ אֵצֹוי יּדַא ךעלמענסיוא

 | ליִגָרָה רֶדֶּגִמ
 אֵצֹוי ,הָיְלְפַה יד (|) טייקכעלמענסיוא

 ' תּוגיִרֲח ,ןָפֹד

 .רָפֵס אֵצֹוה ;ןֵח אֹצָמ ;הֹכָז ּו ןעמענסיוא

 הָנְתַה ;הָקְסִּפַה הֹׂשָע ;הָּלִפְּתַה ןֵמְזִּב הֶרֹוּת

 הָאָנְתַה סָאד (}) שינעמענסיוא

 .גּוּוָס יד (ןע) גנוריטרָאססיוא

 גּוס װ ןריטרָאססיוא

 רּוּדִס יד (ןע) גנורדססיוא

 רֶּדַס װ ןרדססיוא

 ַעֵצֲעַצ װ ןעלצָארטססױא
 עֵצֲעַטְּצִה װ ,ךיז ןעלצָארטססיוא

 הָפיִׁשְנ , הצוחה) מיש יד גנומעטעסיוא

 ףֹׁשָנ ,(הצוחה) םֹׂשָנ װ ןעמעטעסיוא

 ַעֵצֲעַטְצ

 ;אָריִמְּג ,רָמְּג יד (ןע) גנוקידנעסיוא

 .  םּוּיִס :ריִמְנַּת

 םַּיַס ,רֵּמַּג ,רֹמָּג װ ןקידנעסיוא

 םּוסְרַּכ ץֹּייִּג יד (ןע) גנוסעסיוא

 םָסְרַּכ ,ץֵּיַּג װ ןסעסיוא

 םּוסְרִּכ ,ץּוּיִּג יד (ןע) גנוצעסיוא

 םֶסְרַּכ ,ץֵּיַּג װ ןצעסיוא

 חּוּדִק יד (ןע) גנורעבקעסיוא

 ַחֹדָק װ ןרעבקעסיוא

 ,ּדֵבְּלַּב ,-ל ץּוחַמ פערּפ יִנֹוציִח ידַא רעסיוא

 אָלֶא ,תַלּוז .יִדֲעְלִּב ,יָל טֶרּפ .דֵבְלִמ
 ןיְנּמַה ןִמ אל ידַא ךעלטנדרָארעסיױא

 לֶלְּכַה ְןִמ אֵצֹוי

 ,לָלָּכַה ןִמ אֵצֹוי.ידַ ךעלטנייוועגרעסיוא

 :יִריִדְּת יִּתְלָּ ;הָרֵתִי הֶּדִמְּב :לָלָּכַהַמ אֵצֹוי -

 ָיִצִמ :אָלְפִנ .,אָלְפִמ

 ָּדִמ יד (ן) טייקכעלטנייוועגרעסיוא/
 תּוריִדְּתייִא ;הָרָתִי

 לַע רַתֹוי ,ףַא ,תאֹז דַבְּלַמ ידַא םעד רעסיוא

 ןַּכ
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 2 ץּוחֶמ קו בלַאהרעסיױא

 -לַע ףֶסֹונ ּפערּפ סָאװ רעסיוא

 רָחְבִנ ידַא טלייוורעסיוא

 לָלֶח ,ןֹוציִח םָלֹוע יד (ן) טלעוורעסיוא
 תַעַּד תַּוַח יד (ןע) גנורעסיוא

 ַעּלַּנְחִה װ ןַײז ךיז רעסיוא .

 הָניִחְּבִמ ,יִנֹוציִחַה דַצִמ ידַא ךעלרעסיוא

 יֵתָלּוז ,ןִיַע תיִאְרַמְל ,תיִנֹוצִיַח
 תּויָנֹוציִח יד (}) טייקכעלרעסיוא

 ץּוח תּורָׁש יד (}) טסניד-ןרעסיוא

 רַׂש רעד (ןרָאטס) רעטסינימ-ןרעסיוא

 לּוחַה

 דֵרְׂשִמ סָאד (ס) םוירעטסינימ-ןרעסיוא }

 ץּוחַה

 ץּוח תּייַניִדְמ יד קיטילָאּפ -ןרעסיוא

 לֶלְּכַה ןִמ אֵצֹוי :ןֹוציִק ידַא טסרעסיוא

 רּוּטִס יד גנושטַאּפסיױא -

 רֹטָס װ ןשטַאּפסױא

 ףּוׁשְפִׁש ,ׁשּוטְל יד (ןע) גנורילָאּפסױא

 ףֵׁשְפַׁש ,ׁשֵּטֵל װ ןרילָאּפסױא
 הָדיִדְמ ,הָמָאְתַה יד (ןע) גנוסַאּפסױא

 דֹדָמ ,םֵאְתַה װ ןסַאּפסױא

 .הָקָירְּפ יד (ןע) גנוקַאּפסױא

 קֵרָּפ װ ןקַאּפסױא

 ,תּוּדַאְתַה ,יּוּדִא יד (ןע) גנורַאּפסױא

 הָלָּבְהַה
 ליֵּבִהַה ,הֶּדַאְתִה ,הֶּדַא װ ןערַאּפסױא

 קּורְמִּת יד (ןע) גנורימופרַאּפסױא -

 קֵרְמַּת יו ןרימופרַאּפסיוא
 םּוטִּפ יד (ןע) גנושַאּפסױא

 םָטַּפ װ ןעשַאּפסױא -

 ;טּוּפְטִּפ ,יּולִּג סָאד (}) שינעקיױּפסױא

 ו הָפיֵפָת
 ףֹפָּת ;טָּפְטַּפ ,הֶּלֵּג ו ןקיוּפסױא

 ַחּוצֲחִצ ,טּוׁשק רעד ץוּפסױא
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 ַחֵצְחַצ ,טְׁשק װ ןצוּפסױא

 ,טּושק ,ַחּוצְחִצ סָאד (ן) ץכעצוּפסױא

 קּורֵמ

 יִטּוׁשְק ידַא שירעצוּפסױא
 "יִריִּב הֹלָע ּװ ןלעוּפסױא

 תּועְּגיִתַה ,יּוּנֶע יד (ןע) גנוקינַײּפסױא

 הֹנָע װ ןקינַײּפסױא
 רֵּקַנ ו ןקיּפסױא
 ַעקַר ,דֹדָר װ ןקישטַאלּפסױא
 רֵּתַה װ ןרעטנָאלּפסױא
 הָרָּתַה סָאד ({) שינרעטנָאלּפסױא

 ןּונְכִּת יד (ןע) גנורינַאלּפסױא
 ןנְכַּת ו ןרינַאלּפסױא
 ףּוַצְר ,הָליִלְס יד (ןע) גנורעטסַאלפסיוא

 ףַצַר ,ללָס װ ןרעטסַאלפסױא
 טֵּפְטַּפ װ ןעלּפַאלּפסױא
 תּוצְרָּפְתִה ,ץֶרָּפ רעד (ן) ץַאלּפסױא

 םּוּקִמ יד (ןע) גנוריצַאלּפסױא
 ץֵצֹוּפְתִה ,ץֵרָּפְתַה װ ןצַאלּפסױא

 תֹועָדֹומ קֵּבְדַה ו ןריטַאקַאלּפסױא

 הֵלַּג ,טֵּפְטַּפ װ ןרעדױלּפסױא
 םיִּבַרְּב יּולְּג יד (ןע) גנושיולּפסױא
 םיִּבַרְּב הֵּלֵּג װ ןשױלּפסױא
 דֹדָׁש ,זֹוָּב ,לֹוָג װ ןרעדנילּפסױא

 לָרֹוּג ,רּוּפ ;ַעּוּקִר רעד (}) טעלּפסױא

 לֵרָגַה ;ַעֵּקַר וו ןטעלּפסױא

 ׁשֵּכַנ װ ןעװעלּפסױא
 קֵרָּפ װ ןעלקעּפסיוא

 םעֶט :הֹסָנ ,ןֹחָּב װ ןריבָארּפסױא

 ץּוּבֶצִּב ,תּוצְרָּפְתִה רעד (}) לַארּפסױא
 הָּסִנָמ ,ןּוחָּב ידַא טריבָארּפסױא

 ;הָניִחְּב ,ןֹיָּסִ ,יּוּסִנ רעד (}) ווּורּפסיױא

 : הָמיֵצָס
 םֹעָט :ןֹחָּב ,הֹסָנ וו ןווּורּפסױא -

 הָקָזָחְּב םֹׁשָנ װ ןכַײרּפסױא

 רערימרָאפסױא -- ןצופסיוא

 םַּמֵחְתִה ,רֹגָּד װ ןעירּפסױא

 הָעיִבְס ,ַעּוּבִט רעד גערּפסױא

 ןּוּגִט רעד (ןע) לגערּפסיױא

 ןֵגַט יו ןעלגערּפסיױא
 ץּוהְּג ;הָטיִחְס רעד (}) סערּפסױא

 ץֵהַּג :טֹחָס װ ןסערּפסױא
 ןֶטְחַס רעד (ס) רעסערּפסױא
 הָׁשיִרְּד יד (ןע) גנורעדָאפסיוא
 ׁשרָּד װ ןרעדָאפסיוא
 ,קּוּנִז ;תּוחְרָקְתִה ,הָריִׁשְנ רעד (|) לַאפסיוא

 הָצּוחַה הָליִפְנ ;הָחיִּג

 ץֵּבַק װ ןבלַאפסיוא

 תּורָתָעַה ,תּונָעַה רעד (}) גלָאפסיוא
 הֵנָעַה וו ןגלָאפסױא
 הָנֹוע ,ַעֵמֹוׁש רעד (ס) רעגלָאפסיוא

 ַחֵגָה ,ַחיִג .קֵּנַז :ַחרָקְתִה ,רֹׂשָנ װ ןלַאפסיוא
 לּוח

 םֵסְרק ,דֵרָּג ,בֵּבַׁש וו ןצלַאפסױא
 ןִיְמַּד װ ןריזַאטנַאפסױא

 ףַּכְנַא וו ןעפנָאפסיױא
 הָגָלְפַה ,הָאיִצְי רעד (}) רָאפסיױא
 ַעֹבֶצ װ ןברַאפסױא
 הָרָּכְחַה רעד (ןע) גנידרַאפסיוא
 רֵּכְחַה וו ןעגנידרַאפסיוא
 גאָּד װ ןגרָאזרַאפסױא
 ,ריִמנַּת ,הָריֵמְּג יד (ןע) גנוקיטרַאפסױא

 הֵּיִׂשַע ,םּוּיִס

 הֹׂשָע ,םַּיַס ,רֹמָּג וו ןקיטרַאפסױא
 ,הָכ וי םּיַסְמ רעד (ס) רעקיטרַאּפסױא

 הָכאָלְמ רַמֹוּג

 הֶּלַּכ ,דֵמְׁשַה װ ןדנעלרַאפסיוא

 םֶּלַעְתִה ,ַחֹסָּפ ,ףקָע ײ ןדַײמרַאפסױא
 ץרק ,רֵּיַּכ ,בֵצֵע װ ןרימרָאפסױא
 ,בָצֵע ,בצֵעְמ רעד (ס) רערימרָאפסױא

 לָׁשַח



 ןעקנַאצסױא -- ןרָאפסױא

 הֵּבְרַה ַעֹסֶנ ,רּוּת י ןרָאפסױא
 ,תיִלָלְּכ הָריִכְמ רעד (}) ףױקרַאפסױא

 תֶלֶלֹוּכ הָריִכְמ
 ,תיִלָלְּכ הָריִכְמִּב רֹכָמ װ ןפיוקרַאפסיוא

 לֹּכַה רֹכָמ

 הָניִחְּב ,ריִקְחַּת ,הָריֵקֲח רעד ({) שרָאפסױא
 רֵקֹוח-טְפֹוׁש רעד (ס) רעטכיר-שרָאפסױא

 ןֹהָּב ,רֹקָח װ ןשרָאפסױא
 רֵקֹוח-טַפֹוׁש ,רֵקֹוח רעד (ס) רעשרָאפסױא

 הָקָּצַה ,בּוצִע יד (ןע) גנומערופסיוא
 ּיַּכ ,בֵצֵע װ ןעמערופסיוא
 לָּׁשַח ,בָצֵע ,בֵצֵעֶמ רעד (ס) רעמערופסיוא

 סבָא ,םֵּטַּפ װ ןרעטיפסיוא
 ףּוׁשְפָׁש ,רּוצְּפ יד (ןע) גנולַײּפסױא
 ףֵׁשפַׁש ,ףּוׁש ,רֹצָּפ װ ןלַײפסיױא

 ׁשּוטְל ,רּוּפש ,ןּוּדִע יד (ןע) גנונַײפסיוא

 טשֵּטַל ,ץֵּפַׁש ,רֵּפַׁש ,ןיִדֲעַה צמ ןענַײּפסױא
 ,רּוּפָש ,תּונְּרַעְתִה יד (ןע) גנורענַײפסױא

 ׁשּוטְל ,ץּוּפִׁש

 ףֵצְפַצ ,קֹרָׁש װ ןפַײפסיױא
 ׁשֶגֶר ;יּוּלִמ יד (ןע) גנוליפסיוא

 ׁשֵּגְרַה ;אֵּלַמ וו ןליפסיוא

 ְךַׁשְחַה װ ןרעטצניפסיוא
 לֵּכְׂשַה -רַסּומ ,הָנָקְסַמ רעד (}) ריפסיוא

 בֶקִע ,ןיִד ,תּועָמְׁשַמ ,עֶמְׁשִמ ,קָּסֶה
 רֹמְּג ;הָנֵקְסַמ קֵּסַה ריפסיוא ןכַאמ --
 ,ַעּוַצּב-ןָּב ,ַעּוצְּב-רַּב ידַא רַאבריפסיוא

 ׁשיִמָמ ,יֵׂשֲעַמ
 ַעּוצְבְל ןֹתָנ יד ({) טייקרַאבריפסיוא
 ,לַעֹפְל הָאָצֹוה ,ַעּוצְּב יד (ןע) גנוריפסיוא

 םּוּיק ,תּוׂשָעַה ,םּוּכָס ,הָנֵקְסַמ

 ;ַעּוצְּב-רַּב ;טֹורְטֹורְפִּב ידַא ךעלריפסיוא
 טְרֹפִמ

 תּוטָרְּפ יד (}) טייקכעלריפסיוא

 עּוַצְּבַה תּוׁשְר יד טכַאמריפסיוא
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 קֵּסַה ,לַעֹפְל אֵצֹוה ,ַעֵצַּב וו ןריפסיוא

 םֵׁשְגַה ,גֵּׂשַה ,הָנְקְסַמ
 ,לַעֹפְל איִצֹומ ,ַעֵצַבְמ רעד (ס) רעריפסיוא

 םיִׁשְגַמ
 חּוטִש ,ַעּוּקִר יד (ןע) גנוכַאלפסוא
 חטַׁש ,ַעּקַר י ןכַאלפסיוא

 הָלָּתְׁשַה ,לּוּתַׁש ;לּוּלְּד רעד (}) ץנַאלפסױא

 (לודג חטש לצ)

 (לודג חטש לע)לֹתָׁש ;לֵּלַּד וו ןצנַאלפסױא

 ףַצַר ,ללָס װ ןרעטסַאלפסיוא
 רּויס ,רּויִּת ,לּויִט רעד ({) גולפסיוא

 רֵּיַס ,רֵּיַּת ,לֵּיַט גולפסיוא ןכַאמ --

 רּיַתְמ ,לֵּיַטְמ רעד (ס) רעלגולפסיוא

 טְטַׁש ,רֵּיַסְמ
 ,הָפיֵטְנ ,הָליִזְנ ,הָביִז רעד (}) סולפסיוא

 חּולק ,ְךָּפְׁשִמ
 תּובָצ ,הָביִז יד (}) טייקנַארק-סולפסיוא
 רּויָס ,רּויִּת ,לּויִט ,הָסיִט רעד (ןע) ילפסיוא

 ְךָפָׁש ,ןֹופָּטִׁש רעד 0 ץיילפסיוא

 ְךֹפָׁש ,ףֹטָׁש װ ןציילפסיוא
 הָריִטְס ;הָטיִרְמ רעד (}) קילפסיוא
 (הברה) רֹטָס ;טֹרָמ װ ןקילפסיוא

 בּוּנִע ,הָריִזְׁש ,הָעיִלְק רעד ({) טכעלפסיוא
 עְּלַק ,רֹזָש ,ַעלק װ ןטכעלפסיוא
 ,תַעַרְגִמ ,רֶסֹח ,רֹוסְחַמ רעד ({) לעפסיוא

 תֶחֶּפ
 לֹזָא ,רֹסָח װ ןלעפסיוא

 ַעֵצֲעַטְצִה וי ךיז ןעוועטנַארפסיוא
 הָשיִרְּד ,הָלָאְׁש ,הָריִקֲח רעד (}) גערפסיוא

 ׁשֹרָּד ,לֹאָׁש ,רֹקָח װי ןגערפסיוא

 לֵּכַא ,לֹכָא ,ללָז װ ןסערפסיוא
 םּולָׁש ,םּולָׁש ,םּולְׁשַּת רעד (}) לָאצסױא

 ןיִרּועְׁשְל
 ןיִרּועֶׁשְל םּלַׁש ,םֶּלַׁש ו ןלָאצסױא
 ססּג ,ְךַעָּדִה װ ןעקנַאצסױא
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 הָביִאְׁש ;ץּוצִמ יד (ןע) גנוּפַאצסױא

 בֹאָש ,ץצָמ װ ןּפַאצסיױא

 קֶּתְעָה ,תיִצְמַּת רעד (ן) גוצסיוא

 הָפיִפֲח רעד (}) גָאוװצסיױא

 ףֹפָח װ ןגָאװצסױא

 הָכָלְׁשַה ,ףֶנָע רעד (}) גַײוװצסױא

 ףִנֲעַה װ ןגַײוװװצסוא

 טּורַמ ,הָטיֵרְמ רעד 60 ּפוצסיוא

 טֹרָמ װ ןּפוצסיוא

 ,ַחּוטִׁש ,טּושִּפ ,ַחּוּתִמ רעד (ןע) יצסיוא

 הָסְיֵרְּפ
 ,תּוחְּתַמְתִה ,הָחיִתְמ יד (ןע) גנויצסיוא

 בּוּבְרִׁש ,תּובּנַּדְזִה ,הָכָרֲאַה

 בצַע װ ןריליזיצסיוא

 תֹוא ,תּונֵּיַטְצִה יד (ןע) גנונעכייצסיוא

 קכַּכ הב

 טֵטרַׂש ;ןֵּיַצ װ ןענעכייצסיוא

 ןיַטְצִה וװ ךיז ןענעכייצסיוא

 הָדיִקְּפ ,הָריִפְס רעד (}) לייצסיוא

 דקָּפ ,רֹפֶס װ ןלייצסיוא

 (}) טייקידועַיצסױא ,טייקכעליצסיוא

 תּוחְּתַמְתֶה יד

 (ןעִיצ :האר) ץלָח ,ַחֹתָמ װ ןעִיצסיוא

 סּוּכְרִּפ ,טּוׁשְק רעד ריצסיוא

 סֵּכְרַּפ ,הֵּפִי ,טְׁשֹק װ ןריצסיוא

 גּוח װ ןעלקריצסיוא
 ןּוזר ,יּונְע ,ףּוּגָס יד (ןע) גנורעצסיוא

 קיַּּפ ,ןּוּדִע יד (ןע) גנולטרעצסיוא
 ֵּנַּפ ,ןּדַע וו ןעלטרעצסיוא

 הֵזְרַה ,הֹזָר ,ףֵּגַס װ ןרעצסיוא

 הֵזָרַה ,ףֵּגַּתְסִה װ ךיז ןרעצסיוא

 (םייברג) תּוׁשְר ,אֵּלַט װ ןעווערעצסיוא

 הָחָּתְרַה ,לּוׁשְּב רעד (}) ךָאקסיוא

 ַחַתְרַה ,לָׁשַּב װ ןכָאקסױא

 ַחּוּיִט ,דּוּיִס יד (ןע) גנוכלַאקסיוא

 ןּפַאלקסױא -- גנוּפַאצסױא

 דּיַס װ ןכלַאקסיוא
 לֵּבְחַּת װ ןריניבמָאקסיוא

 חקַּפ ,קֹדָּב װ ןרילָארטנָאקסיוא
 לֹזָנ ,ףֵּטַה װ ןעּפַאקסיוא

 םיִציִרֲח הֹשֲע : (תורעש לֶסְלַס װ ןברַאקסיוא

 ׁשּוּכִנ ,בּוׂשֵע יד (ןע) גנושטרָאקסיוא

 ׁשַּכַנ ,רֵעַּב ,שֵרָׁש ,בֵׂשַע װ ןעשטרָאקסיוא

 אֵרְבַה ,םֶטַּפ ,ןְזָה װ ןעמרָאקסױא

 ׁשֶרֶׁש ,דֵמְׁשַה ,רֹקָע װ ןעיינרָאקסױא

 ,ִיְעַמ ,ַעּוּבַמ ,ץּוּבְצִּב רעד (ן) לַאווקסױא

 קּונְז

 ץֵּבְצַּב ,ַעֹבָנ װײ ןלַאווקסױא

 ןֵסְכַא װ ןריטרַאוװקסיוא

 ףְּדְׁשַה ,ףֵּדַׁש װ ןרַאװקסױא

 ,הָטיִחְס ,יּוצִמ רעד ({) שטעווקסיוא

 רּוצִע ,הָריִצֲע

 רצֶע ,הָּסֵע ,טֹחָס װ ןשטעווקסיוא

 דֵמְּׁשַה ,לֹטק ,גֹרָה װ ןעליוקסיוא

 ,ןּוקָרִּפ ,תּודְּפ ,ןֹויְדִּפ רעד (ן) ףיוקסיוא

 רֵפֹּכ

 לֹּכַה הֹּנִק ,הֹדָּפ װ ןפיוקסיוא
 יד (}) שינעמוקסיוא רעד (ןעמ) םוקסיוא

 תּוקְּפַּתְסִה ,הָסֶנְרַּפ ,הָלָּכְלַּכ ,הָנּויְח
 קֶפַּתְסִה ,סֵגֵרַּפ ,לֵּכְלַּכ װ ןעמוקסיוא

 עֶדיִמ ,ןיִעיִדֹומ יד ({) טפנוקסיוא

 ,הָּיִפְצ ,הֵּיִּפִצ ,הָּפְצִמ רעד (}) קוקסיוא

 רֵבֵׂש

 ףֵקֶׁשַה ,הֹפָצ װ ןקוקסיוא

 אֵּפַר װ ןרירוקסיוא

 לֵּגַע ,רֵּדַּכ װ ןכעלַײקסױא
 רּורֵק ,ןּוּנֶצ רעד (}) ליקסיוא

 רֶרֵק ,ןְנַצ װ ןליקסיוא |

 ,שּוטִּב ,ׁשּוקִנ ,טּוּבִח רעד (}) ּפַאלקסױא

 לּוׁשִח

 לֵּׁשַח ,שטָּב ,ׁשֹקָנ ,טֹבֶח װ ןּפַאלקסױא



 טרָאװ-ףורסיוא -- גנורָאלקסױא

 ,תּורַאָּבְתִה יד (ןע) גנורָאלקסױא

 תּונְּבַלְתִה ,רֵהְבֶה ,תּורְרָּבְתִה
 ןֵּבַל ,רֶרָּבְתִה ,רֵהָּבִה װ ןרָאלקסױא

 ןֵּבַלְתִה ,רֶהַּבְתִה ,רֵרָּבְתִה װ ךיז ןרָאלקסױא

 ,הָריִחְּב רעד (}) בַײלקסױא ,ביולקסיוא

 יּּפִנ ,הָרָרְּב ,רֶחֶּבַמ
 ,רֹרָּב ,רֹחָּב װ ןבַײלקסױא ,ןביולקסיוא

 הֹפָנ

 ׁשּובְל ,הָשָּבְלַה יד (ןע) גנודיילקסיוא
 ׁשַּבְלַה װ ןדיילקסיוא
 הֵקָּבְדַה יד (ןע) גנוּפעלקסיוא

 קֵּבְדַה װ ןּפעלקסיוא
 הָרָהְבַה ,הָאָצְמַה ,יּודָּב רעד (|) רעלקסיוא

 אֵצְמַה ,דֹדָּב ,הֹדָּב וו ןרעלקסיוא

 איִצְמַמ ,יאַּדַּב רעד (ס) רערעלקסיוא

 הָּיִרְי רעד (}) לַאנקסיוא
 הֹרָי װ ןלַאנקסיוא
 לּוּפק רעד (}) שטיינקסיוא
 לֵּפַק װ ןשטיינקסיוא

 ,רּויָּכ ,הָסָעְמַה ,הָׁשיִל רעד (}) טענקסיוא

 הָכיִרְּד ,ךּועְמ ,יּוּסִע

 ךֹרָּד ,ּךֹעָמ ,רֵּיַּכ ,הֵּסַע ,שּול װ ןטענקסיוא

 קּורָס רעד (ןע) םעקסיוא

 קֶרָס ,קֹרָס װ ןעמעקסיוא

 תּואְצַמְתִה יד (|) שינעטנעקסיוא

 אָצַמְתִה װ ךיז ןענעקסיוא
 אּוטאָט רעד ()) רעקסיוא

 אֵטאַט װ ןרעקסיוא

 הָקיִחְמ ,דּורְּג רעד (}) ץַארקסיוא

 קֹחָמ ,דֵרָּג װ ןצַארקסיוא

 ,תּוזְל ,םּוּקֵע ,הָמיִקֲע רעד (ןע) םורקסיוא

 ׁשּוּקִע ,תּוּוַע ,לֵקֲעַמ

 ׁשֹּקַע ,הֵּוַע ,םֵּקַע װ ןעמורקסיוא

 תֵּוַעְתִה ,םּקַעְתִה װ ךיז ןעמורקסיוא

 (לוגנרת לש) הָאיִרְק רעד (ןע) יירקסיוא
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 (לוגנרת לע) אֹרק װ ןעיירקסיוא

 הָחיִרְק ,הָריִׁשְנ יד (ןע) גנוכירקסיוא

 ַחֵרָקְתִה ,רֹׂשָנ װ ןכירקסיוא

 לֵּתַּפ ,ַעָּפַׁש ,הֵּוַע ,םֵּקַע װ ןעמירקסיוא

 ,תּוַעְתִה ,םֵּקַעְתִה װ ךיז ןעמירקסיוא

 ָּתַפְתִה
 ,ׁשּוּבִּג יד (ןע) גנוריזילַאטסירקסיוא

 תּוׁשְּבַּגְתִה

 שֵּבַּג װ ןריזילַאטסירקסיוא
 שַּבַּגְתִה װ ךיז ןריזילַאטסירקסיוא
 ,הָתיִרֲח ,הקיקֲח ,קּוּקִח רעד (}) ץירקסיוא

 ףּולִג ,ץּויִג ,הָחיִתְּפ ,ַחּוּתִּפ

 ףֹּלג ,ץֵּיג ,ַחֵּתַּפ ,תֹרָח ,קקָח װ ןצירקסיוא

 הָחָנֲא ,הָקָאָנ רעד (}) ץכערקסיוא

 ַחֵנָאַה ,קֹנָא װ ןצכערקסיוא

 תֶכָׁשִמְמ הָאּולֲחַּת יד (ןע) גנוקנערקסיוא

 ךֶׁשִמְמ ןֵמְז הֵלָחַה װ ןעקנערקסיוא
 דֹדָׁש ,זֹזָּב ,ססָׁש װ ןעװעבַארסיױא

 הָדָמְׁשַה ,הָיְלְּכ ,דֶמָׁש רעד (ן) טָארסױא

 תַחַׁש ,הֵּלַּכ ,דֵמְׁשַה װ ןטָארסױא

 ץֵרְׁשַה װ ןעיָארסיוא

 הָצָרְׁשַה סָאד (}) שינעיָארסױא

 ּּנָּכ ,יּוקנ רעד (ןע) םָארסיוא
 הֹקָנ ,הֹנָּפ ןעמָארסױא

 ַחֹונָמ ,הָחּונְמ ,ׁשֶפֹנ רעד (ןע) ורסיוא

 ןּוׁשֵע ,ןָׁשָע תֵּיַלַע יד (ןע) גנורעכיורסיוא

 רֶקָנִת רע
 ןָׁשֶע םִע ׁשֵרָּג ,ַחֵרְבַה װ ןרעכיורסיוא

 יּוקָנ ,יּוּנְּפ ,רּועָּב יד (ןע) גנומיורסיוא

 ַחּונ ,ׁשֶפָּנִה װ ךיז ןעורסיוא

 לֹנָע הֹׂשָע ,לֵּגַע װ ןדנורסיוא .

 הָחּונְמ ,תּוׁשְפָּנִה סָאד (}) שינעורסיוא

 ,הֵקָעְז ,אָרְקִמ ,הָאירק רעד (}) ףורסיוא

 הָָרְכַה
 הָאיִרְק-תַּלִמ סָאד טרָאװ-ףורסיוא
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 ִרְכַה ,קעָז ,אֹרָק װ ןפורסױא
 ֹורָּכ ,זיִרְכַמ ,אֵרֹוק רעד (ס) רעפורסיוא |

 הָאיִרְק-ןֵמיִס רעד ןכייצ-ףורסיוא

 ,תּוקֲחַּתְׁשִה יד (ןע) גנובַײרסױא

 ףּוׁשְפִׁש ,תּופׁשִפּתְׁשִה
 ףֵׁשפַׁש ,קֵחָּׁשִה װ ןבַײרסױא

 ,הָנֲאֹוּת ,הָנֲעַט ,הָּלִע רעד (}) דיירסיוא

 תַחַכֹוּת ,הָחָכֹוּת

 הָּטַּב ,הֵנְתַה ,ַחֵכֹוה װ ןדיירסיוא

 ,הָלָׁשְמַא ,הָלְתַמֲא סָאד (|) שינעדיירסיוא

 הָּפךֹוחְתִּכ :אָטְבִמ ,הָחָכֹוה
 ןּוׁשע ,ןֶׁשֶע תַּיְלַע יד (ןע) גנורעכיירסיוא

 סכנת דרש
 ןָׁשֶע םִע ׁשֵרֶּג ,ַחֵרְבַה װ ןרעכיירסיוא

 יּוחְמ ,רּועְּב ,יּוקְנ יד (ןע) גנוקיניירסיוא

 רַעַּב ,הֹקָנ וי ןקיניירסיוא

 ,שּוּמָנ ,רּוּקִע רעד סירסיוא ,סַײרסױא

 הָׁשיִתְנ ,הָטיִרְמ ,הָׁשיֵלְּת ,בּוׂשָע -
 טֹרָמ ,שלָּת ,בֵׂשַע ,ׁשֵּכַנ ,רקָע װ ןסַײרסױא

 ,תּודֵּיַטְצִה ,ןּויִז יד (ןע) גנוטכירסיוא

 ְךַלְכַלְתִה ;ץֵּפַׁש ,דּיַטְּצִה ,ןֵּיַז װ ןטכירסיוא
 הָׁשיִתְנ ,ׁשּוּכָנ ,רּוּקֶע רעד (}) סירסיוא

 תַּסַו ,ןּוַּכ װ ןרילוגערסיוא
 םּוּיִּב יד (ןע) גנוריסישזערסיוא

 םּיַּב װ ןריסישזערסיוא

 ,ןֹוּבְׁשֶח ,בּוׁשִח יד (ןע) גנונעכערסיוא
 ביִׁשֲחַּת :תּוטְרָּפִה ,טּורַּפ

 רֹפָס ,בֵׁשֲח װ ןענעכערסיוא

 ףֹוָנ װ ןצגשסיוא
 דֵרָּג ,ףֵּלָק װ ןבָאשסיוא

 ְךּדַׁש װ ןענכדשסיוא
 .הָעּורְּת ַעֹרָּת װ ןלַאשסיוא

 תיִמֹאְתִּפ הֵּיִרְי רעד (}) סָאשסיוא

 דֹמָא ,םּוׁש װ ןצַאשסיוא

 גנוכעטשסיוא -- ןפורסיוא

 לּוטְלִט ,רּועְנ רעד (ןע) לקָאשסיוא
 לָטְלַט ,רֵעַנ וו ןעלקָאשסיוא
 דְּדַח ,זַחְׁשַה װ ןפרַאשסיוא

 ףֹרְּג וו ןרַאשסיוא

 הֶעְז יֵפְטִנ הֵלֲעַה ,הָעְּזַה װ ןציוושסיוא

 ,הָפיִטְׁש ,הָחָדֲה יד (ןע) גנוקנעוושסיוא

 ףּוּטִׁש

 ףֹטָׁש ,ַחֵדָה װ ןעקנעוושסיוא

 ,דּוּמִל ,תּומְּלַּתְׁשִה יד (ןע) גנולושסיוא
 ףּולֶא

 ףּלַא ,דָּמִל ,םֶּלַתְׁשִה װ ןלושסיוא

 ,תּודֵּיַטְצִה ,דּוּיִצ יד (ןע) גנוטַאטשסיוא

 םיִחּולִׁש ,הָבָצִמ ,קֶׁשָמ
 קֵּׁשַמ ,ןּיז ,דָּיַצ וו ןטַאטשסױא

 דֵּיַטְצִה װ ךיז ןטַאטשסױא

 (םינומהב) תּומ װ ןברַאטשסיױא

 ץּולְחִּפ ,יּולִמ יד (ןע) גנוּפָאטשסױא

 יּוֹלַּמִמ הֹּקַנ :ץֶלְחַּפ ,אֵלַמ װ ןּפָאטשסױא

 ,ןּונְבַּג ,ׁשּוׁשְבַּנ רעד (}) ץרַאטשסױא

 תּוטְלַּבְתִה ,הָביִבְּ
 טֵלְבַה ,רֹקָז ,טלָּב װ ןצרַאטשסױא

 קּוּבֶא יד (ןע) גנוביוטשסיוא

 קֵּבַא װ ןביוטשסיוא

 ףֶח ,לָבֵס רעד (ןע) ייטשסיוא
 הָדיִרְי רעד (}) גַײטשסיױא
 ('וכו תינוכמ ,ןורקמ) דֹרָי װ ןגַײטשסיוא

 לּוּקַס יד (ןע) גנוקינייטשסיוא
 לֵּקַס װ ןקינייטשסיוא

 תּודּיַטְצִה ,רַהֹמ רעד רעַײטשסױא

 רַהֹמְּב דֵּיַטְּצִה װ ןרעַײטשסױא

 -םַע הָמָאְתַה יד (ןע) גנומיטשסיוא
 -םִע םֵאְתַה װ ןעמיטשסיוא

 ץּוּבִׁש ,םּוקִר יד (ןע) גנוקיטשסיוא
 ץֵּבַׁש ,םֹקָר יו ןקיטשסיוא

 בּוקָנ ,רּוּקִנ יד (ןע) גנוכעטשסיוא



 ןדימשסיוא -- ןכעטשסיוא

 בֵּקַנ ,רֵּקַנ װ ןכעטשסיוא

 יד (ןע) גנולעטשסיוא דוד (}) לעטשסיוא

 הדְכְעַה ,הנאר .ה"רָל ,הָכּורעַּת ;גֵצַמ
 (הברה) דָמֲעַה ;גֵּצַה וו ןלעטשסיוא
 גיצַמ רעד (ס) רעלעטשסיוא

 רּוּפִּת רעד (}) ּפעטשסױא

 (הריפת תנוכמב) רֹפֵּת װ ןּפעטשסיוא

 הָנְרִקַה ,הָניִרְק רעד (}) לַארטשסױא

 ןִרְקַה יי ןלַארטשסױא

 ,יָדֹוּתִמ הָמיִרְז רעד (ןע) םָארטשסױא

 קרי .הָעיבְנ
 קּנַז ,ַעֹבָנ ,ְּךֹוּתִמ םֹרָז װ ןעמָארטשסױא

 הָקיִחְמ יד (ןע) גנוכַײרטשסױא

 קֹחָמ װ ןכַײרטשסיױא

 הָגיִרֶס יד (ןע) גנוקירטשסיוא

 גֹרָס װ ןקירטשסיוא

 ,טּוׁשְּפ ,הָטָׁשֹוה רעד (}) קערטשסיוא

 הָחְלְׁשַה ,הָּיִטְ
 ַחֹלָׁש ,טׁשּפ ,הֹטָנ ,טֵשֹוה װ ןקערטשסיוא

 ,ןֹויָהִק ,םּוּגְּפ יד (ןע) גנוברעשטשסיוא

 תּוהְק

 ההק ,םֹנָּפ װ ןברעשטשסיוא

 סָאד (|) ץכעטישסיוא דצד (|) טישסיוא

 ְךָּפֵׁש ;הָחיִרְּפ ,תיִבָבֲא :רּוּוִּפ
 ַחֹרָּפ ,ְּךֹפֶׁש ,רֶּזַּפ װ ןטישסיוא

 ,הָׁשָרְפַה יד (ןע) גנו- רעד (}) דיישסיוא

 תּודיִדְּב ,הָלָּדבַה
 דֵדֹוּב ,לֵּדְבַה ,ׁשֵרֶפַה װ ןדיישסיוא

 יּולַּג ;ףּוּלְק יד (ןע) גנוליישסיוא
 הֵלּג ,ףֵּלַק װ ןליישסיוא

 ;הָחיִרְז ,ץּונְצִנ רעד (ןע) ןַײשסיוא

 ַחּוצְחִצ ;תּורְרָּבְתִה

 ּוַּפִי יד (ןע) גנוניישסיוא

 הֵּפַי װ ןעניישסיוא

 ַצְחַצ :רֵרָּבְתִה ;ַחֹרָז :ץֶנְצַנ װ ןענַײשסיוא
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 רֵהַּבְתִה װ ךיז ןענַײשסיױא
 ׁשּוטְל ,ףּושְפְׁש יד (ןע) גנורעַײשסיוא

 ׁשֵּטַל ,ףֵׁשְפַׁש וו ןרעַײשסיוא

 הָּיִנֲא קּורַּפ יד גנופישסיוא
 הָּיִנֲא קֹרָּפ װ ןפישסיוא
 ַחּוּנִּפ יד (ןע) גנורירפישסיוא
 | ַחַּנַּפ װ ןרירפישסיוא
 הָחיִרְּפ :ץּופָנ ,טּוּבִח רעד (ן) גָאלשסיױא
 חֹרָּפ :ץֵּפַנ ,ׁשֹבָח װ ןגָאלשסױא

 ,לֶטֵק ,הָטיִחְׁש יד (ןע) גנוטכַאלשסיוא

 הָדָמְׁשַה ,הָגיִרֲה ,גָרָה
 ,גֹרָה ,לֹטָק ,טֹחָׁש װ ןטכַאלשסיוא

 דַמְׁשַה

 ְךרֹצַה יִּד ןׂשִי יו ןפָאלשסיוא
 ְךֶרֹצַה יִּד הָנֵׁש סָאד (}) שינעפָאלשסױא
 הָחיִרְּפ ,תיִבָבֲא רעד (}) קַאלשסיוא

 טֹרָמ װ ןסַײלשסיױא

 טּושק ,סּוּכְרִּפ יד (ןע) גנורעיילשסיוא

 טֵׁשִק ,סַּכְרַּפ וו ןרעיילשסיוא

 טֵׁשַקְתַה ,סַּכְרַּכְתִה װ ךיז ןרעיילשסיוא

 ;ׁשּוטְל ,הָזָחְׁשַה יד (ןע) גנופַײלשסיוא
 הָביִנֲע תַרּוצְּב םּוּקִר
 תַרּוצְּב םֹקָר :ׁשֵּטַל ,זַחְׁשַה וו ןפַײלשסיױא

 הָביִנַע
 ,-ןִמ הָאָצֹוה ,הָקָחְרַה יד (ןע) גנוסילשסיוא

 הָרָסֲה
 ,לֶלָכְּב דַע אֹלְו ,קֵרָו ְּךַא ידַא ךעלסילשסיוא

 אָדיִרְג
 יִדּוחְי רעד רעכעלסילשסיוא

 תּייָדּוחְי יד (}) טייקכעלסילשסיוא

 רֵסָה ,"ןִמ אֵצֹוה ,קֵחְרַה װ ןסילשסיוא

 םיִיּוּנַעְּב לֶבֵס יד (ןע) גנוטכַאמשסיוא

 םיִיּוּנַעְּב לֹבָס װ ןטכַאמשסיוא

 לּוׁשִח יד (ןע) גנודימשסיוא
 לֵׁשַח װ ןדימשסיוא
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 ;הָחיִׁשְמ ,הָכיִס ,הָחיִרְמ רעד (}) רימשסיוא

 תּוכְלְכַלְתִה
 ךֵלְכַל :ַחֹׂשָמ ,ַחֹרֶמ װ ןרימשסיוא

 הָכיִס ,הָחְׁשִמ סָאד (רע) ץכערימשסיוא

 הָכָּתַה ,סּומְסִמ יד (ןע) גנוצלעמשסיוא

 גַמְגַמ ,גֵגֹומ ,ְךֵּתַה ,סֵמֶסַמ װ ןצלעמשסיוא

 הָחיִרְמ יד (ןע) גנוקעמשסיוא

 יִּב ׁשֵּגְרַה ,ַחֵרָה וו ןקעמשסיוא

 ׁשּוׁשְּג יד (ןע) גנוּפַאנשסיוא

 ׁשֵּשַּג ,שֹׂשָּג װ ןּפַאנשסיױא

 שֶּׂשַּכ רעד (ס) רעּפַאנשסױא
 ,רֶזָּג ,חָּתְפִמ רעד דַײנשסיוא ,טינשסיוא

 הָדיִדְק ,הָטיִרֲח ,בּוטְח .ְךּוּתִח ,הֶרָזּג

 הָצְרֲחַמ יד (ןע) ןישַאמ-דַײנשסיוא

 דֹדָק ,טֹרָח ,בֹטֶח ,ְּךֹתָח ,רֹזָּג װ ןדַײנשסיוא

 חיִּכ תַאָצֹוה יד (ןע) גנוצַײנשסיוא

 ַחיִּכ איִצֹוה ,ַחֹחָּכ װ ןצַײנשסיוא

 ,תּוּתִס ,בּוטִח ,קּוּקִח רעד (}) ץינשסיוא

 לּוסִּפ

 לָּסַּפ ,תַּתַס ,בֵּטַח ,קקָח װ ןצינשסיוא

 הָצָּבְרַה יד (ןע) גנוקידעשסיוא

 ץֵּבְרַה װ ןקידעשסיוא

 ,הָטיִחְׁש ,ַחּוּבִז יד (ןע) גנוטכעשסיוא

 הָדָמְׁשַה ,לָטֶק ,גָרָה ,הָניִרַה
 ,לֹטָק ,גֹרָה ,טֹחָׁש ,ַחֹבָז װ ןטכעשסיוא

 דֵמָּׁשַה

 תּואָנְתִה ,תּוּפִיְתִה יד (ןע) גנורענעשסיוא

 הֵאָּנִה ,הֵּפִי װ ןרענעשסיוא

 הֵאָנְתִה ,הֵּפִיְתִה װ ךיז ןרענעשסיוא

 ,הָקָרֲה ,תּובֲאָּׁשִה יד (ןע) גנוּפעשסיוא

 תּוצַמְתַה

 הֹצָמ ,קֵרָה ,באָׁש װ ןּפעשסיוא

 רֹוָג װ ןרעשסיוא

 הָגיֵעְל ,גּולְגִל יד (ןע) גנוטָאּפשסיױא

 ןכערּפשסױא -- רימשסיוא

 געֶל ,גֵלְגַל װ ןטָאּפשסיױא

 (המתר) רָּתַה ;שֹרָּפ ,ַחֹתָמ װ ןענַאּפשסױא

 הָטיִלְּפ ;הָקָיִרְי ,הָקָיקְר רעד (ן) גוּפשסיוא

 טלִּפ ,קֶלָר ,קֹרָי יי ןגיּפשסיױא

 לֵּגַר ,שלָּב װ ןרינָאיּפשסױא

 הָטיִלְּפ ;הָקִיִרְי ,הקיקְר רעד (ןע) ַײּפשסיױא

 טלָּפ ,קֹקָר ,קֹרָי װ ןעַײּפשסױא

 לֵהַנ ,רֶמְזִּת ,ןֵּגַנ וו ןליּפשסיױא

 דְּדַח װ ןציּפשסיױא

 לּוּגַר ,ׁשּוׁשְּג ,ׁשּולְּב רעד (}) ריּפשסיױא

 הָׁשָּגְרַה ;רּויִּת ,רּוּיִס

 ;רּוּת ,רֵּיַס ,לֵּגַר ,ׁשֹׁשֶּג ,שלָּב װ ןריּפשסיוא

 ׁשֵּגְרַה

 ,לֵּגַרְמ ,שֶׂשֵּג ,ׁשֶּלַּב רעד (ס) רעריּפשסיױא

 רִיַסְמ

 ,ׁשּולִּב ,לּוּגַר יד (ןע) ַײרעריּפשסױא

 רּויִּת ,ׁשּוׁשִג

 גֹעֶל ,גֵלְגַל װ ןטעּפשסיוא

 ןְגֶלְגַל רעד (ס) רעטעּפשסױא

 ,הָיָגֲה ,אָטְבִמ ,הָרָבֲה יד (ן) ךַארּפשסױא

 יּוּגִה

 קּוּנִז ;הָחיִמְצ ,טֶבֵנ רעד (}) ץָארּפשסױא

 ֶּנַז :ַחֹמָצ ,טֹבָנ װ ןצָארּפשסױא

 ןִיְעַּמִמ םֹרָז ,ץֵּבְצַּב ו ןעלדורּפשסיוא

 יּוּגִה ,אָטְבִמ :ׁשֵחַל רעד (}) ךורּפשסיוא

 ,ַחּוטִׁש יד (ןע) גנו- רעד (}) טײרּפשסױא

 ,תּוׂשְרָּפְתִה ,תּוטְׁשַּפְתִה ,חָטְׁשִמ ,הָחיִטְש

 הָסיִרְּפ ,הָעָּצַה ,תּועְרֶּתְׂשִה ,ׂשֶרְפִמ
 ,שרָּפ ,טׂשָּפ ,ַחֵטְׁשַה װ ןטײרּפשסױא

 דֹבָר ,ְךֹפָר ,ׂשֵרָּפ

 ַחְרָּתְסִה ,טׁשַּפְתִה װ ךיז ןטײרּפשסױא

 ַחֹרָס
 קּוּנִז ,יּוּטִה ,הֶזָּתַה יד (ןע) גנוצירּפשסיוא

 ֶּנַז ,זֵּתַה װ ןצירּפשסיוא

 שֵחַל ,אֵטַּב װ ןכערּפשסיוא |



 ןעוועטנובפיוא -- ַײרשסױא

 ָקָעְצ רעד (ןע) ַײרשסױא
 יִתֲח יד (ןע) גנובַײרשסיוא

 (המישרמ) הָאָצֹוה ; הָביִתְכִּב

 ;הָּביִתְכִּב אֵּלַמ ,-לַע םֹתָח װ ןבַײרשסױא

 .הָמיִׁשְרֲהַמ אֵצֹוה
 תיִדָי ;ןְזֹא רעד/סָאד (0 רעיוא

 ןְזֹא- תִיָּטַה סָאד לעטשרעטנוא-רעיוא
 ןְזאָה ְךֹותְל ;ׁשֵחַלְּב רעוא ןפיוא --

 ;ףַאָל תַחַּתִמ ןרעיוא יד רעטנוא --

 ׁשיִאְל בֹורְק

 ׁשאֹרָה לַעֵמ ןרעיוא יד רעביא --
 רֹכָו רעוא ןרעטניה ןגײלקעװַא --

 תֶא הֵּקִנ ;הֹמָר רעוא ןַא ןכַאמסיוא --

 ְזאָה
 אָּתְבַלְּכ ,עֶׁשָר ןרעיוא טימ טנוה ַא --

 תֶבֶׁשְק ןִזא רעוא רענעפָא --
 ׁשאֹרָל רֹדָח רעיוא ןיא ןיײגנַײרַא --

 טֵּפְטַּפ רֶעיוא ןיא רעסַאװ ןכַאמ --

 ןְזאָּב םִיַמ הֹׂשָע ,הֵּבְרַה
 םָזְגַה רעוא ןַא ףיוא ךיז ןלעטש --

 הָעָפֹוהְּב
 ןָנְזַאְמ ידַא קיטרַארעױא

 תֶסָּכְרַפֲא רעד (רעטעלב) טַאלברעוא

 רֹוּפְצ ;תַפיִכּוּד רעד (רענעה) ןָאהרעױא

 יֵדּוהְּיַה רֹולְקְלֹוּפַּב תיִנֹויְמִּד

 ןְזאָה גַנֹוּד רעד סקַאוורעױא
 תיֵּב ,הָטיִבְּצַה תיֵּב סָאד (ןע) לרעיוא

 יאֵלְת ,הָעיִבְּצה

 עי :
 יִּלִמ ,-לַע ה

 ,ןָזֹא-ַּךּונּת ,ְןְזֹא-לֵדְּב סָאד (ךע) לּפעלרעױא

 .  תָליֵמ הָיְלַא
 ףֹּת סָאד (ךע) לקַײּפרעױא
 םֶזָנ ;ליִגָע רעד (ןע) גניררעיוא

 תֹורָּפ סָאד (}) טסּפױא (|) סּפיוא

 ,לֶא ,יַנָּפ לַע ,יַּבַּג לַע ,בַּנ לַע ,לַע ּפערּפ ףיוא

 ִּב ,יָל ,יֵלֵע .יַלֵא
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 ַָּה ,הָּשַמְל הָלְעַמְלִמ ּפָא ןוא ףיוא --
 הָּנַהְו
 ,דָעָו םֶלֹועְל ,דַעָל ,חַצָנָל קיביײא ףיוא --

 הָלָס :םָלֹוע דַע

 תַחַא לֶגָר לַע סופ ןייא ףיוא --
 הָּבְרֲאַּב אָמּוסְּכ דנילב ףיוא --

 | ִעְׁשִמְל ץנַאלג ףיוא --
 תֹומָדֲא יִלֲע דרע רעד ףיוא --

 ' הָדָזֲחַּב ןטניה ףיוא --

 אָּבַהְל רעטַײוװ ףיוא --

 יִראֶּוַצ לַעְו יֵלָע תוירחא ןַײמ ףיוא --

 יֵׁשְפַנ יִח ןבעל ןַײמ ףיוא --
 יִתָרְבִּד לַע תונמאנ ענַײמ ףיוא --

 םֵׁש לַע ןעמָאנ ןפיוא --
 הֹּפ ,עַגְרְןִּב ץַאלּפ ןפיוא --
 ,חַצֶנָל ,תּותיִמְצִל קידנעטש ףיוא --

 םֶלֹועְל

 הֶּלעְּפַה תַלָחְּתַה ,לַע װנָאק -פיוא
 הָּקִמַע הָמיִׁשְנ יד (ןע) גנומעטָאפיוא
 קֹמָע םֹׂשָנ װ ןעמעטָאפיוא
 ׁשֵחָה ,זֵרָז װ ןלַײאפיוא
 .לֹלָז װ ןעלכַאפיוא
 דיִתָעְל ;דַחַיְּב ודַא לָאמ ַא ףיוא

 םיִּתִעְל ;בּוׁש װדַא עניװָאנ ַא ףיוא

 םיִקָרְּפִל ,תֹוקֹוחְר
 דַחַיְּב ודַא רעדנַא ןַא ףיוא
 תיִּנַמְז הָביִׁשְי רעד ({) טלַאהטנַאפיוא
 ׁשֹרָח וו ןרעקַאפיוא
 הָּגְרַדְּב א ,םֶּדַקְתִה װ ךיז ןטעברַאפיוא

 הָזיִנְג ,הָריִמְׁש רעד (ן) טלַאהַאבפיוא
 בֵטיֵה רֹמָׁש ,זֹנָּג װ ןטלַאהַאבפיוא
 דּוסי ַחּוּתִּפ ,יּוּנְּב ,הָמָקַה רעד (ןע) יובפיוא

 דִי .ַחָּתַּפ ,הֹנָּב ,םַקָה יי ןעיובפיוא
 הָרָּתַה רעד: 0 דנובפיוא

 דֵרָמַה ,תַּפַה ,םֵמֹוק יי ןעוועטנובפיוא
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 דֹרָמ ,םֵמֹוקְתִה װ ךיז ןעוועטנובפיוא
 (טּוּמק :ךפהה) רֹּוׁשְי רעד (}) גייבפיוא

 (טַּמִק :ךפהה) רֶׁשֵי וו ןגייבפיוא

 רּורְחֶׁש ,רָּתה יד (ןע) גנודניבפיוא
 הֹפָר ,ַחֹתֶּפ ,רֶרֶחַׁש ,רֵּתַה װ ןדניבפיוא
 יּוּבִל ,ַחּוּפָנ ,הָחָפֲה רעד (|) זָאלבפיוא

 ּיַׁש ,בֵהְלַׁש ,הֵּבַל .ַחֵּפנ ,ַחֵּפַה יי ןזָאלבפיוא
 ַחֵּפַנְתִה װ ךיז ןזָאלבפיוא
 הָחיִרְּפ רעד (ןע) ילבפיוא
 חֹרָּפ װ ןעילבפיוא
 ,זיִזֲח ,הָקָוְּבַה ,ץִנָה רעד (}) ץילבפיוא

 הָקָרְּבַה
 ִּזַה ,קֵזָּבִה ,ץֶצֹונְתִה װ ןצילבפיוא

 תֹוּיִחּוּפְלַׁש הֹלָע װ ןעלזעלבפיוא
 תַחיִתְּפ ; בּולְבִל יד (ןע) גנורעטעלבפיוא

 עוקר :רֶפסְב ףֵּד
 ;רֶפֵסְּב ףַּד חֹתָּפ ;בֵלְבַל װ ןרעטעלבפיוא

 ַעקֶר
 םֶזְגַה :אֹרֵק :(הטמ ַעֵּצַה וו ןטעבפיוא

 ריִחְמִּב
 ביִטיִה ,רָּפַׁש װ ןרעסעבפיוא

 קָזֹחְּב ַחֹתָּפ װ ןעגזַארבפיוא
 חּוצְּפ ,הָציִרְּפ ,ץֶרֶּפ רעד (}) ךָארבפיוא
 םיִּתְפִל רֵרֹוּפ יו ןקָארבפיוא

 ,אָּמַח ,הָחְתִר ,חַתָר רעד (}) זיורבפיוא

 הָדיִרְמ ,ׁשּּנַׁש ,ףַא-יִרָח ,הָפָצְק ,הָמֵח
 תּומֲעָּפִה רעד זיורבפיוא רעקיטסַײג --

 ַחּור

 ,תּוחְּתַרְתִה יד (ןע) גנוזיורבפיוא

 ,תּוצְרָּפְתִה ,תּופְצִקְתִה ,תּופֵעַּדְזַה

 תּודְרָמְתִה ,תּווְּגַרְתֶה

 הָחְתִרְּב ,הָוְגִרְּב ידַא קיזיורבפיוא
 סיִסְתַה ,ףֹצַק ,ַחֵּתַר יו ןזיורבפיוא
 חּוצִּפ ,הָציִרְּפ ,ץֶרֶּפ רעד (}) ךורבפיוא

 םזַּפ ,םֶהֵנ וו ןעמורבפיוא

 ןצנַאלגפיוא -- ךיז ןעוועטנובפיוא

 הָחָּתְרַה רעד (ןע) ירבפיוא
 הָמֲהַנ ,םֵהֵנ רעד ({) לירבפיוא
 םֵהַנ װ ןלירבפיוא
 ַחַתְרַה וו ןעירבפיוא
 חּוצְּפ ,הָציִרְּפ ,ץֶרֶּפ רעד (}) ךערבפיוא
 קֶרָּפ ,ַחצַּפ ,ץֹרָּפ װ ןכערבפיוא

 ;הָמָרֲה ;לּוּדִּג ,הָמָקֲה רעד (ןע) גנערבפיוא

 הָזנרַה :הָיִלֲע
 .לֶּדַג ;הֹלָע ;םֶרָה םֵקָה װ ןעגנערבפיוא

 גְרַ
 ;ׁשֶדָחַמ תּוחֹּקַלְתִה רעד (ןע) ןערבפיוא

 הָחָּפַה :תּוְּגַרְתִה
 וֵּגַרְתִה :ׁשָדָחִמ ַחֵּקַלְתִה וו ןענערבפיוא

 תֶּסַה

 ,הָמיֵׂש ;דּועְי ,הֶּדִקְּפ רעד (}) בָאגפיוא

 הָמיִׂשְמ
 הֶּדַקְּפ ,הָמיִׂשְמ ,דיִקְפַּת יד (ס) עבַאגפיוא

 הָלֵאְׁש :הָדיִעְי
 ,הָחיִרְז ,הָּיִלֲע רעד (ן) גנַאגפיוא

 ץנָה .ץֶנַה ,תּורְרֹועְתִה
 הָכיִפְׁש ;בָטֹר רעד (}) סוגפיוא ,סָאגפיוא
 םֵמֹוּתְׁשִה װ ןּפַאגפיוא
 הָרֹוגֲח רֹׂשְק הָרֹוגֲח רֵּתַה וו ןעלטרַאגפיוא
 רֵּתַה ;הָרֹוגֲח רֵּתַה װ ךיז ןעלטרַאגפיוא

 תיִׁשְפָח דָיְּב גַהַנְתִה ;רּוּבְּהַה תֶא
 הָכיִפְׁש ; בֶטֹר רעד סוגפיוא
 ,הָחיִמְצ ,הָחיִרְז ,הָּיִלֲע רעד (}) ייגפיוא

 תּוחְּפַנְתִה ,רֶצֵנ
 ֶַּמַצ ,ַחֹמָצ ,ַחֹרָז ,הֹלָע װ ןייגפיוא

 ֵּפַנְתִה ,ַחֵּמַטְצִה

 דַחַיְתִה ,ץֵּבַקְתִה ו ךיז ןייגפיוא
 -לַע ְךֹפֶׁש װ ןסיגפיוא
 בֶטֹר סָאד (|) ץכעסיגפיוא
 ץּונְצִנ רעד (}) ץנַאלגפיוא
 ץֵנְצַנ װ ןצנַאלגפיוא



 ףַאלעגפיוא -- ילגפיוא

 תּנְּבַלְתִה רעד (ןע) ילגפיוא
 םֹאְתִּפ סֵמְסַמְתִה יו ןרעווילגפיוא

 ץֵנְצִנ װ ןרעמילגפיוא
 םֹאְתַּפ ןֵּבַלְתִה װ ןעילגפיוא
 חָנ ידַא טרעקַאעגפיוא

 גֵׂשֶהְל ַעיִּגִהֶׁש ידַא טעברַאעגפיוא
 'וכו רָחְסִמְּב ,ֹותָדֹובֲעַּב

 רֶׁשְיִמ ידַא ןגיובעגפיוא
 ּוַנָּב ידַא טיובעגפיוא
 ,הָמיִׂש ,דּועְי ,הֶּדַקְּפ יד (ןע) גנובעגפיוא

 הָמיֵׂשְמ
 רָּתִמ ,רַּתֲה ידַא ןדנובעגפיוא
 חָּפַנְמ ידַא ןזָאלבעגפיוא
 תּוחְּפַנְתִה יד (ן) טייקנזָאלבעגפיוא
 ,קָרָבְּב הָלָעֶׁש ,קַזְבָה ידַא טצילבעגפיוא

 זיִזֲח

 רָּתַו ;ַעְּצַה ;ַחֹלָׁש ,ׁשֵּגַה :לֵּטַה װ ןבעגפיוא
 הֵּפְרַה

 ףֵעַז ,וָּגָרְמ ,וּגְרִנ ידַא טכַארבעגפיוא
 ץּורָּפ ,ץֶרֶפִנ ידַא ןכָארבעגפיוא
 ֶּגִרֶמ ידַא טזגורבעגפיוא
 ,חָּתְרִמ ,חָּתְרְמ ,זָּגְרִמ ידַא טזיורבעגפיוא

 ףֶצְקִמ ,רֶעֹסִמ
 הָפָצְקַה ,הָחְתִר יד (}) טייקטזיורבעגפיוא
 ןֶּבִלֶמ ידַא טילגעגפיוא
 חָּתְרִמ ידַא טירבעגפיוא
 םֵהַנְּב הָלָעֶׁש ידַא טלירבעגפיוא
 הָלָעֶׁש ידַא ןעגנַאגעגפיוא
 ץּונְצִנ םִע הָלָעֶׁש ידַא טצנַאלגעגפיוא

 רֵתוָׁש ,ויָלָע לָטֵּמֶׁש ידַא ןבעגעגפיוא
 לָּכֲא ,לָכָאָנ ידַא ןסעגעגפיוא
 רָּפְחִנָׁש ידַא ןבָארגעגפיוא
 עֶזֶעֶזְמ ידַא טליורגעגפיוא
 הָלְגִנ ,ףֵׂשֲח ידַא טקעדעגפיוא
 ּולּג ,הָפיִׂשֲח יד (}) טייקטקעדעגפיוא
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 חַּפִנְמ ידַא ןלָארדעגפיוא
 ץֶחֶלֶנ ידַא טקירדעגפיוא
 לָּדִגְמ ידַא טעװעדָאהעגפיוא
 בָּכַעְמ .ְּךָמְתִנ :קָזְחַמ ידַא ןטלַאהעגפיוא
 ּולָּת ,הָלֶתִנ ידַא ןעגנָאהעגפיוא
 ץּורָּפ ,ץֶרֶפֵנ ידַא טקַאהעגפיוא
 םָרּומ ידַא ןביוהעגפיוא
 ,הָמֵמֹור ,תּומְמֹור יד (}) טייקנביוהעגפיוא

 תּואָׂשַנְתִה

 ּונָּג ,רּומָׁש ידַא טיהעגפיוא
 ןָנֲער ,ַחּודָּב ידַא טרעטַײהעגפיוא

 ,ַחּור-תּומָר יד ({) טַײקטרעטַײהעגפיוא
 תּוּנַנֲעַר

 ןנֲער װ ןרעטַײהפיוא
 םָּמִחְמ ידַא טציהעגפיוא
 תּומְּמַחְתֶה יד ({) טייקטציהעגפיוא
 הָּסָׁשְמ ,תֶּסִמ ידַא טצעהעגפיוא
 קָסְפִנ ידַא טרעהעגפיוא

 רָרֹועְמ ידַא טכַאװעגפיוא
 לּדִגְמ ידַא ןסקַאוװעגפיוא
 םָּמֲחְמ ידַא טמערַאוװעגפיוא
 ְךַלֶׁשָה ,לֵּפָה ידַא ןפרָאוװעגפיוא
 חַכּוה ידַא ןזיוועגפיוא
 חַּתִפִנ ,רַּתַה ידַא טלקיוועגפיוא

 רָרֹועְמ ידַא טקעוועגפיוא
 תּורְרֹועְתִה יד ({) טייקטקעוועגפיוא
 ףָּסֶאְמ ידַא טלמַאזעגפיוא

 ָגְרִמ ;בֶרֹקְמ ידַא ןגָארטעגפיוא
 םַעַז ;תּובְרָקְתִה יד (|) טייקנגָארטעגפיוא
 דָעְרִמ ,עֶזֶעְזְמ ידַא טלסיירטעגפיוא
 תּועְזַעַּדְזִה יד (}) טייקטלסיירטעגפיוא

 ְךָּנִחְמ ,לֶּדִגְמ ידַא טעװָאכעגפיוא

 ןּועָט ידַא ןדָאלעגפיוא
 ַחּוּפִנ ,תּולֲהַקְתִה רעד (}) ףַאלעגפיוא
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 הָבָצ ,חָּפִנְמ ידַא ןפָאלעגפיוא
 ּוּבִצ ,תּוחָּפַנְתִה יד ({) טייקנפָאלעגפיוא
 חּותָּפ ;לָּפִקִמ :זיִּלַע ידַא טגיילעגפיוא
 הָציִלֲע ,תּוזיִּלַע יד ({) טייקטגיילעגפיוא
 ,סֶמְסֶמִמ ,קֶרֹפִמ ,רָּזִפְמ ידַא טזיילעגפיוא

 ָּסֲחְמ
 זיִּלַע ידַא טבעלעגפיוא

 תּוזיִּלַע יד (}) טייקטבעלעגפיוא
 חּותָּפ ידַא טַאמעגפיוא

 רָּיִצְמ ידַא טלָאמעגפיוא
 ןָּבְרִדְמ ,זיִּלַע ידַא טרעטנומעגפיוא
 הָיְבּוּבְרִע רעד ({) שימעגפיוא
 לָּלִזְמ ידַא טשַאנעגפיוא
 לָּבַקְמ ידַא ןעמונעגפיוא
 רּופָּת ידַא טיינעגפיוא
 חּותָּפ ידַא טנפעעגפיוא

 קָרֹפִמ ידַא טקַאּפעגפױא
 חָּפַנְמ ידַא טשױּפעגפיוא
 סָּכְרִפְמ ,חָצֶחֶצִמ ידַא טצוּפעגפיוא
 ץּורָּפ ידַא טלַארּפעגפיוא
 ץֶהֹגִמ ידַא טסערּפעגפױא
 ׁשּורּד ,ׁשֵּקַבְמ ידַא טרעדָאפעגפיוא
 גַּצַה ידַא טריפעגפיוא
 לּותָׁש ;ףּוקָז ידַא טצנַאלפעגפיוא
 ןְנעְרְמ ,ׁשֶּרֲחְמ ידַא טשירפעגפיוא
 לּוּכַא ידַא ןסערפעגפיוא

 ָּתְרִמ ,ףֶצְקִ ,ָּגִרְמ ידַא טנרָאצעגפיוא
 חַרְכָה ,ףַלָא ,סּונָא ידַא ןעגנּוווצעגפיוא
 .ְךנִחְמ :לּוחָׁש ,זָרֹחְמ ידַא ןגיוצעגפיוא

 ָדְגְמ
 תֶרֹמְרַמְצ רּודָח ידַא טרעטיצעגפיוא
 רֵיִצְמ ,טֶטְרָׂשְמ ידַא טנכייצעגפיוא
 ףּועָז :לָׁשֵפְמ ,חָּתְרִמ ידַא טכָאקעגפיוא

 ףָסֵאנ ץָּבִקְמ ידִא ןבילקעגפיוא
 קָּבְדִמ ידַא טּפעלקעגפיוא

 ןבירשעגפיוא -- ןפָאלעגפיוא

 ,רָּבְסִמ ,ליִּכְׂשַמ ,רֹואָנ ידַא טרעלקעגפיוא
 רֶרֹבְמ

 חָצֶפְמ ידַא טקַאנקעגפיוא

 (לָּפַקְמ :ךפהה) רֶׁשְיִמ ידַא טשטיינקעגפיוא
 קָרֹסְמ ידַא טמעקעגפיוא

 ץֵּיִגְמ ,תּורָח ידַא טצירקעגפיוא
 ץֶרֹׂשְמ ידַא טעיורעגפיוא
 םֶמֹורְמ :יִקָנ ,רֶּדִסְמ ירַא טמַארעגפיוא
 םָעְפִמ ידַא טרעדורעגפיוא
 אּורְק ידַא ןפורעגפיוא
 הָּסָׁשְמ ,תָּפִמ ידַא טציירעגפיוא

 הָתָּסַה ,יּוּסִׁש יד (}) טייקטציירעגפיוא
 דיִמָא ידַא טכירעגפיוא

 תּודיִמֲא יד (}) טייקטכירעגפיוא
 ץֶצִפְמ ,ץּורָּפ ידַא ןסירעגפיוא

 ןֶּבְצַעְמ ,דָגרִנ ,זָגְרִמ ידַא טגערעגפיוא

 יָנָזְגַר

 ,תּונָזְגַר ,הָזְגִר יד ({) טייקטגערעגפיוא
 ףַעַז ,ַחּור תַמֲח ,תּוחיִתְר

 לָׁשָפָמ ידַא טצרַאשעגפיוא
 קָצֶבְמ ,חָּפִנְמ ידַא ןלָאװשעגפיוא
 תֶרֹמְרַמְצ רּודָח ידַא טרעדיושעגפיוא
 ףצְקִמ ידַא טמיושעגפיוא
 רּוקָנ ,בּוקָנ ידַא ןכָאטשעגפיוא

 ,ׁשָעְרִמ ,רָעְסִמ ידַא טמערוטשעגפיוא

 םָעְפִנ
 ,בָצֵנ ,בָצֵמ ,םָקּומ ידַא טלעטשעגפיוא

 ףּוקָז
 ָךּותָח ידַא ןטינשעגפיוא
 ףּוקָז ,ןְּרְכִמ ידַא טזיּפשעגפיוא

 דָּדֲחְמ ידַא טציּפשעגפיוא

 חָמֶצִנ ידַא טצָארּפשעגפיוא
 חָטֶׁשֶנ ,ַחּוטָׁש ,ץָּבְרִמ ידַא טײרּפשעגפיוא

 גָרְבֶא ידַא טפיורשעגפיוא
 בּותָּכ ,םּוׁשָר ידַא ןבירשעגפיוא



 ךַאװפיוא -- יירשעגפיוא

 הָקָעְז ,הָקָעְצ רעד (ןע) יירשעגפיוא

 יד (ןע) גנובָארגפיוא רעד (ן) בָארגפיוא

 הָדיִתֲח ,הָריִפֲח
 טּוטִח יד (ןע) גנולבַארגפיוא
 רֹתָח ,רֹפָח װ ןבָארגפיוא
 ׁשַעְרַה וו ןרעגַארגפיוא
 תֹרָה װ ןריװַארגפיוא
 עֵזֲעַז ,ַעְזֲעַּרְזִה װ ןליורגפיוא
 תיִּתְׁשַּת הֹׂשָע ,קֵרָמ װ ןעוועטנורגפיוא
 ץֵּבַק ,סּנַּכ ,ףסָא װ ןריּפורגפיוא

 (תימואתפ) הָחיִרָצ רעד (}) ץלירגפיוא

 (םואתפ) םֹרָצ וו ןצלירגפיוא

 רֵּפַא װ ןרימירגפיוא
 (םואתפ) זֵּגַרְתִה ,ַחֵּתַרְתִה װ ןעמירגפיוא
 ,תּוחְּתַרְתִה סָאד ({) שינעמירגפיוא

 תּוְּגַרְתֶה

 חֹמָצ ,בֵלְבַל װ ןענירגפיוא
 ׁשֵעְרַה װ ןרעגערגפיוא
 קּוהָּג רעד (|) ץּפערגפיוא
 קַהְּג ו ןצּפערגפיוא

 בּוׁש ,ׁשֶדָחַמ װדַא ַײנ סָאד ףיוא

 ;םיִנֲהֹּכ תַּכְרִבְּב לֵחְּתַה וו ןענעכודפיוא

 ריִחְמ תַׁשיִרְדִּב םֵזְנַה
 (םואתפ) םֹעָר װ ןרענודפיוא

 (רחש הֹלָע וו ןרעמעדפיוא
 ;תיִלְנַּת ,תּוּלַּנְתִה ,יּוּלְג רעד ({) קעדפיוא

 ַחּונְעִּפ ;הָפיֵׂשֲח ,ףּוׂשְח

 חֵנְעַּפ ,רֵסָה ,ףֹׂשָח ,הֶַּג װ ןקעדפיוא
 תֶמֲאָּב װדַא ןתמא רעד ףיוא

 עַגִר ןֶּב ודַא ךיג רעד ףיוא

 הָסָּפְדַה ,סיִּפְדַּת רעד ({) קורדפיוא
 סֵּפְדַה יװ ןקורדפיוא
 י"ע הָחיִתְּפ ,בּוּבִס רעד (ןע) יירדפיוא

 בּוּבִס

 בּוּבַס י"ע ַחֹחָּפ ,בֵבֹוס װ ןעיירדפיוא
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 ,הָּיהְׁש יִלְּב ,ַחֵרְכָהְּב ידַא ךעלגנירדפיוא

 ;רתֹה לב
 הָחְרְכַה יד ({) טייקכעלגנירדפיוא
 חֵרְכַה װ ןעגנירדפיוא
 ץַחַל רעד (}) קירדפיוא
 ץֹחָל װ ןקירדפיוא

 ַחֵּפַט ,ְּךנַח ,לֵּדַּג װ ןעוועדָאהפיוא
 ְךּנַחְתִה ,לֵּדַּנְתִה װ ךיז ןעוועדָאהפיוא
 ;הָריִצֲע :הָביִׁשְי ;בּוּכֶע רעד (}) טלַאהפיוא

 ָיָהְׁשַה ,םּויִק
 םַײק ;רֹצֶע :בֵּכַע װ ןטלַאהפיוא

 ;ןֵּנִק :בֹׂשָי ;בֵּכַעְתִה װ ךיז ןטלַאהפיוא

 םָּיִקְתִה

 הָציִרְּפ יד (ןע) גנוקַאהפיוא
 ץֹרָּפ װ ןקַאהפיוא
 ֹנָּג ,ַחֵגְׁשַה ,רֹמָׁש וו ןטיהפיוא

 רֶמַּתְׁשִה װ ךיז ןטיהפיוא
 ,ּולּת ;הָהָּבְגַה ,הָמָרֲה רעד () בייהפיוא

 = קה =

 הָפְנֲה ,תּואָּׂשַנְתִה ,הָאְלֲעַה
 ,הֵלֲעַה ,ַּהַּבְגַה ,םֵרָה ,םֵמֹור װ ןבייהפיוא

 ףֵעָה ,ףֵנָה

 ;לֵחְּתַה ;םּוק :םֵמֹורְתִה װ ךיז ןבייהפיוא
 ַּּגְתִה ,אֵׂשַנְתִה ;בֹוָע
 תּורְרֹועְתֶה יד גנורעטַײהפיוא

 רֵרֹוע װ ןרעטַײהפיוא
 רַאָה ,רֵהְבַה וו ןלעהפיוא

 הָּיִלְּת רעד ({) גנעהפיוא
 הֹלָּת װ ןעגנעהפיוא
 הֵלָּתִה װ ךיז ןעגנעהפיוא

 ִּׁש ,יּורּג ,הָתָּסַה יד (ןע) גנוצעהפיוא

 םָמֹוק ,הֵּסַׁש ,הֹרָּג ,תֵּסַה וי ןצעהפיוא
 תיִסְמ רעד (ס) רעצעהפיוא

 הָליִדֲח ,לָּדְחֶמ ;הָקָסְפַה רעד ({) רעהפיוא
 הָּפְרַה ,קַסְפַה ;לֹדָח װ ןרעהפיוא
 הָציִקְי ,תּורְרֹועְתִה רעד (|) ךַאװפיוא
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 ץֵקָה ,רּוע ,רֵרֹועְתִה וו ןכַאװפיוא

 םַּמַח װ ןעמערַאװפיוא

 םֵּמַחְתִה װ ךיז ןעמערַאװפיוא
 ;הָחָלְׁשַה רעד (}) ףרּוװפיוא ,ףרַאװפיוא

 הָנֹוׁשאִר תיִנְכָּת ,הָפיִזְנ ;הָחָכֹוּת

 ;הָמֵרֲע הֹׂשָע ,-לַע קֹרָז װ ןפרַאוװפיוא

 הֵלָעַה :ףֹזָנ :ַחֵכֹוה :ףֵסֹוה
 הָחָמְצַה ,לּוּדִג רעד (}) סקּוװפיוא

 הָיָאְר ,הָחָכֹוה רעד (ן) זַײװװפיוא

 הֶאְרֶה ,תַּמַא ,ַחֵכֹוה װ ןזַײוופיוא

 הָכיִרְּכ ;הָרָּתַה יד (ןע) גנולקיוופיוא
 לֵּתַח ,ְךֹרָּכ ,אֵצֹוה ;רֵּתַה װ ןעלקיוופיוא

 רֵהַּבְתִה וו ךיז ןעלקיוופיוא
 רּוׁשִי ,לּוּגְרַע יד (ןע) גנורעגלעוופיוא
 . רׁשֵי ,לֵּגְרַע װ ןרעגלעוופיוא
 ֶּלַגְחִה ; (בלח) חֵּתְרַה װ ןלעוופיוא
 הָציִקְי ,תּורְרֹועְתִה יד (ןע) גנוקעוופיוא
 רַעְנַה ,רֵעָה ,ץֵקָה ,רֵרֹוע װ ןקעוופיוא
 רּוע ,ץֵקָה ,רֶרֹועְתִה װ ךיז ןקעוופיוא
 ץיִקְמ ,ריִעֵמ רעד רעקעוופיוא
 הָחָּתְרַה רעד טָאזפױא
 חַּתְרַה װ ןטָאזפיױא
 ,הָריִבְצ ,ףּוּסִא יד (ןע) גנולמַאזפיוא

 סֶנֶּכ ,רּוּבִצ
 סֹנָּכ ,רֹבָצ :ףֹסָא װ ןעלמַאזפיוא
 רּוּבִח ,הָבָּתַּכ :טּוׁשְק :הֶבָׁשֹוה רעד ץַאזפיוא
 שּוּפִח רעד (ן) ךוזפיוא
 ׂשֵּפַח װ ןכוזפיוא
 הָחָּתְרַה ,חַתָר יד (ןע) גנודיזפיוא

 ֵּגַרְתִה .חָּתַרְתִה :ַחֵּתְרַה װ ןדיזפיוא
 ןשיִל אל ,רֹמָׁש ,ץיקָה װ ןַײזפיוא
 לּוּפִט ,ַחּוּקִּפ ,הָחָּגְׁשַה רעד טכיזפיוא

 ריִׁשָל לֵחְתַה װ ןעגניזפיוא .
 (תימואתפ) הָחָנֲא רעד (}) ץפיזפיוא

 היית =

 (םואתפ) ַחֵנָאֵה וו ןצפיזפיוא

 ןענערטפיוא -- ןכַאוװפיוא

 ַחּוּקִּפ ,הָרָיִמְׁש ,הָחָגְׁשַה רעד ({) עזפיוא
 לּוּפט

 לֵּפַט ,ַחֵּקַּפ ,לֵהֵנ רֹמָׁש ,ַחֵּגְׁשַה װ ןעזפיוא

 ַחּקַפְמ ,הָּנִמְמ ,ַחיִּגְׁשַמ רעד (ס) רעעזפיוא

 לֵּפַטְמ
 ׁשֶּדַח :הֵּבְרַה הֹׂשָע װ ןוטפיוא ,ןָאטפױא

 לֵלֹוע ,ללָע ,םיִׁשּוּדִח

 ;ׁשּוּדִח :הָּיִׂשַע ,הֶׂשֲעַמ רעד (ןע) וטפיוא

 הָלֲעְּפ ,הָאָצְמַה ,לָלֲעַמ ,הָמְָי

 םאִתִּפ

 ִיַּמַה יֵנְּפ לַע הֹלָע װ ןעקנוטפיוא
 ,הָמְזָי לַעַּב ,הֶׂשֲעַמ לַעַּב רעד (ס) רעוטפיוא

 הֵּיִׁשּוּת לַעַּב

 ּיִׂשַע יד (ןע) יירעוטפיוא
 יֵׂשֲעַמ ירַא שירעוטפיוא

 םעְפִל לֵחְתַה װ ןעקכָאיטפיוא
 הָרָׁשִפַה יד (ןע) גנוַײטּפױא
 רַׁשְפַה װ ןעַײטפיוא
 םֹאְתִּפ דֵקֹוּתִה ו ןעילטפיוא
 דיִקְפַּת ,הָמיִׂשְמ רעד (}) גָארטפױא
 רֹסֶמ :םֶרָה :ףֹסֶא ,ׁשֵּגַה װ ןגָארטפױא

 סֵסְתַה ;תָּסַה :הָמיִׂשְמ
 בֶרָקְתִה ,דֵּדיְתִה וו ךיז ןגָארטפיױא
 ;הָּיִלַע ;הָעָפֹומ ,הָעָפֹוה רעד ({) טירטפיוא

 הָכיִרְד ,ָךּוסְכִס
 ,הָדָעְר ,ַעּוזֲעַז יד (ןע) גנולסיירטפיוא

 הָפָעְלִז ,הָפָצְקַה :תּוצָלַּפ ,ץֶלֶּפ :רּועְנ
 ,ׁשֵּגַר :רֶעַנ ,דֹעְר ,ַעְזֲעַז יו ןעלסיירטפיוא

 לָחְלַח
 ַעֵפֹוה װ ןטערטפיוא
 הָמיִרְּפ רעד (ןע) ןערטפיוא
 םֹרָּפ װ ןענערטפיוא



 ןסעפיוא -- ךיז ןענערטפיוא

 םֶרָּפְתִה װ ךיז ןענערטפיוא
 ,תּוחּפַנְתֶה ,הָסיִסְּת יד (ןע) גנוריויפיוא

 תּוקֲצְַּתִ
 קֹצָּב ,ַחֵּפַנְתִה ,סֹסֶּת וו ןריויפיוא

 ְךנַח ,לּדַּג װ ןעווָאכפיוא
 ְךנַחְתִה ,לֵּדַנְתִה װ ךיז ןעווָאכפיוא
 ;הָציִקְי ,תּורְרֹועְתִה רעד (ן) ּפַאכפיוא

 .הָפיֵטֲח :ףָטֶח :הָגָּׂשַה :הָנָבֲה :הָטֶלְקַה
 הָלָחְׁשַה ;ףּוּטִח
 ;טֵלְקַה :ןֵבָה :גֵּׂשַה :ףֹטָח ּװ ןּפַאכפיוא

 לָחְׁשַה
 ץפק :ץיִקָה ,רֶרֹועְתִה װ ךיז ןּפַאכפיוא

 רַעַנְתִה ,"לֵע
 הָריֵעְּפ יד (ןע) גנוטסַארכפיוא
 רֹעֶּפ װ ןעטסַארכפיוא

 טּוׁשְק ,תֶפָסֹוּת ;הָסָעְמַה רעד (|) גָאלפױא

 הָרּודֲהַמ יד (ס) עגַאלפיוא

 הָניִעְט ,הָסָמֲעַה יד (ןע) גנודָאלפיוא

 ןעֶט ,סֵמָעַה װ ןדָאלפיוא

 ףֵסֹוה ;םֹרֵּפ ,רֵּתַה װ ןזָאלּפױא

 הָריִהְז ,רֹוא ,הָקְרְּבַה רעד ({) טכיולפיוא

 (תימואתפ)

 רֹוא ,רָהְזַה ,רֹהָז װ ןטכיולפיוא
 ;הָסיֵסְּת :תּוצְּבִקְתֶה ;הָלֲעַה רעד ףיולפיוא

 ;תּולֲהַקְתִה ;תּודְדֹוּגְתִה ;תּוחְּפַנְתֶה
 קּוצַּב ;תּוטְּבְטַּבְתִה
 ַחֵּפַנְתִה ,קֵצַּבְתִה ,קֹצָּב װ ןפיולפיוא
 ;סּומְסִמ :רּורְחִׁש ;הָרָּתַה רעד (}) זיילפיוא

 הָרָׁשְפַה :רּוּזִּפ ;לּוּסִח ;גּומְגִמ

 ;גַמְגַמ ,סֵמְסֵמ :רֵרְחַׁש :רֵּתַה װ ןזיילפיוא

 רֶּזַפ ,רֵׁשְפַה ,לֵּסַח

 רֵזַּפְתִה ,לֵּסַחְתִה
 הָמּוקְּת ,יִחָּת ,הָּיִחְּת רעד (}) בעלפיוא
 םקָה ,רֶרֹוע ,הָּיַח װ ןבעלפיוא
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 (תצקמב) ַחֹתֶּפ װ ןענעלפיוא
 הָחיִתְּפ רעד (}) ךַאמפיוא

 ַחֹתָּפ װ ןכַאמפיוא

 ָּיִבְּג רעד (ןע) ןָאמפיוא
 הֹבָּג װ ןענָאמפיוא
 ,הָעָּדְצִמ ,דָעְצִמ ,הָדָעְצ רעד שרַאמפיוא

 ֶגְפִמ
 ַּּנְּב יד (ןע) גנורעיומפיוא
 הֹנָּב װ ןרעיומפיוא
 ,דּוּדִע ,תּורְרֹועְתִה יד (ןע) גנורעטנומפיוא

 ּוּבִרִּד
 ןֵּבְרּד ,דֵדֹוע ,רֵרֹוע װ ןרעטנומפיוא
 ףּוּדְפִּד ;גּוּזִמ ,בּוּבְרֶע רעד (}) שימפיוא
 ףֶּדְפַּד ;גָּזַמ ,בֵּבְרַע יו ןשימפיוא
 יד (ןע) גנוקרעמפיוא רעד (}) קרעמפיוא

 ׁשּוח ;ןּוּמִס :בֵל תַמּוׂשְּת

 יָנָרֵע ,בֵל םיִׂשְּב ידַא םַאזקרעמפיוא

 ביִׁשְקַמ
 ,בֵל תַמיִׂש יד (ן) טײקמַאזקרעמפיוא

 בֵׁשְקֶה ,הָבָׁשְקַה ,תּונָרֵע ,בֵל תַמּוׂשְּת

 (הסרפל) רֵמְסַמ יד (ס) עלַאנפוא

 ;ףָׁשֶנ ,םיִנָּפ תַלָּבַק יד (ס) עמַאנפיוא

 םּולְצַּת

 רּוּפִּת רעד יינפיוא
 רֹפָּת װ ןעיינפיוא
 ,הָניִפְס ,הָטיִלְק ,הָסיִפְּת רעד (ןע) םענפיוא

 םיִנָּפ תַלּכִק :הָלָּבִק
 גיִפָס ;ׁשיִגָר ידַא קימענפיוא
 הָגיִפֶס ;הָטיִלְק יד (}) טייקימענפיוא

 ;ץֵּבַק ,גֹפֶס ,טלָק ,לֵּבַק װ ןעמענפיוא
 םיִנָּפ לַּבִק :םֹׂשָר ;ׁשּוח

 טלקמ רעד (ס) רעמענפיוא
 ׁשֶדֶחַמ װדַא ַײנספיוא

 ,אֵצֹוה ,ללָז ,לֹכָאָל רֹמָּג ,לֹכָא װ ןסעפיוא

 קֶׁשַח ,קֹׂשָח
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 ,הָמיִתְׁש ,הָחיִתְּפ יד (ןע) גנונעפעפיוא

 הָחיִקְּפ
 חֹקָּפ ,ַחֹתְּפ װ ןענעפעפיוא

 ,הָריִמְׁש ,הָחָּגְׁשַה יד (ןע) גנוסַאּפפױא
 בל תַמּוׂשְּת ,הָדְיִקְׁש

 בֵל םיִׂש ,דֹקָׁש ,רֹמָׁש ,ַחֵגְׁשַה װ ןסַאּפפיוא
 ַחֹּקַפְמ ,ַחיִּגְׁשַמ רעד (ס) רעסַאּפפיוא

 רֶטֹונ ,רֵמֹוש

 קֹרָּפ װ ןקַאּפפיוא
 סּוּכְרִּפ ,ַחּוצְחִצ ,טושק רעד (|) ץוּפפיוא

 סֵּכְרַּפ ,ַחֵצְחַצ ,טָׁשק װ ןצוּפפיוא

 קּוׂשְּפ ,(הקזחב) הָחיִתִּפ רעד (ן) לַארּפכױא

 קֹׂשָּפ ,(הקזחב) ַחֹתָּפ וו ןלַארּפפיוא

 םֹתָׁש װ ןּפָארּפפױא
 ,הָעיִבְּת ,הָׁשיִרְּד יד (ןע) גנורעדָאפפיוא

 הָעְדֹוה ,תּועְבָּתִה

 ַעֹבָּת ,ׁשֹרָּד װ ןרעדָאּפפיוא
 דַׁשְחֶה ,דּוׁשָח ידַא קילַאפפיוא
 דֶׁשֲח ,דֵׁשָחַה װ ןלַאפפיוא

 הָנָבֲה ,הָׂשיִפְּת יד (ןע) גנוסַאפפיוא
 ןֵבָה ,ׂשֹפָּת װ ןסַאפפיוא

 ,(תימואתפ) הָחיִדְק יד (ןע) גנורעביפפיוא
 םֹח תַלָּבַק

 םֹח לֵּבִק ,(םואתפ)ַחֹדָק װ ןרעביפפיוא

 יד (ןע) גנוריפפיוא דעד (|) ריפפיוא

 תּוכְּלַהְתִה ;הָנָּצַה ;תֶרֹסֶמ :תּונֲהַנְתִה
 הֹׂשָע ;גַּצַה ;ׁשֵּגִפַה ;גהַנ װ ןריפפיוא

 גַהַנְתִה װ ךיז ןריפפיוא
 יִמֹאְתִּפיּבַהַל ;תּובֲהַלְתֶה רעד םַאלפפיוא
 בֵהלַה ,בֶהָּלִה ,בֵהלְתִה װ ןעמַאלפפיוא

 תּובֲהַלְתִה ,תֶבָהְלַׁש רעד (}) רעקַאלפפיוא
 ;קֹמָס :רָעְבַה ,בֵהְלַּתְׁשִה װ ןרעקַאלפפיוא

 בֶהְלַׁש
 ;ףֶעיִּב תּומְמֹורְתִה רעד (ןע) ילפפיוא

 הָאָרְכה ,החכ

 ןּכַאלקפױא -- גנונעפעפיוא

 הָרָׁשְּפַה יד (ןע) גנורירפפיוא
 רֶׁשְפַה וו ןרירפפיוא

 ;תּוּנַנֲעַר ;ׁשּוּדִח יד (ןע) גנושירפפיוא

 שָפֶנ תַבָׁשֲה
 ׁשֶפֶנ בֵׁשָה ,ןֵנֲעַר :ׁשֶּדַח װ ןשירפפיוא
 ןְנעֶרְתִה װ ךיז ןשירפפיוא

 לֹלָז װ ןסערפפיוא
 הָמיִדְק יִמְּד רעד (}) לָאצפיוא

 הָמיִדְק יִמּד םֶּלַׁש וו ןלָאצפיוא
 ןֹוליִו ;עֶצֵמ ,יּוּסִּכ רעד (}) גוצפיוא

 ,סֵנֹא ,ַחֵרְכָה ,ץּוּלִא רעד (|) גנַאוװצפיוא

 חַרֹּכ ,הָּיִפְּכ

 ,הֹפָּכ ,סֹנָא ,ַחְרָכַה ,ץֹּלַא װ ןעגניווצפיוא

 ַעְרְכַה

 ;הָכיִׁשְמ ;ְךּוּנִח ,לּוּדִּג רעד (ןע) יצפיוא

 חּוּפִט ,הָכָרֲעַמ
 ,תּולֲחְלַחְתִה רעד (ןע) גנורעטיצפיוא

 תּוצְּלַּפְתֶה

 ;ץֶּלַּפְתִה ;לֵחְלַחְתִה װ ןרעטיצפיוא

 דֹרָח ,טֵּטַר :דֹעָר ,ַעְזֲעַּדְזִה
 םֹׂשָר :טְטְרַׂש װ ןענעכייצפיוא
 רֹפֶס ,דֹקָּפ װי ןלייצפיוא

 לָחְׁשַה :ךֹׁשָמ :הֹסָּכ :ְךֵנֲח ,לֵּדַּג װ ןעיצפיוא
 לֵׁשְפַה ;לֵּגְלַּג װ ןעשטַאקפיוא
 תּוׁשַעְּגְתִה ,תּוחְּתַרְתִה רעד (}) ךָאקפיוא
 חַּתְרַה װ ןכָאקפיוא

 יוְַּרְתִה ,לְׁשַבְתִה .ַחֵּתַרְתִה יו ךיז ןכָאקפיוא
 ׁשֵּגַרְתַה

 ׁשֵכָר ,הָּיִנְק רעד (}) ףיוקפיוא
 ׁשֹכָר ,הֹנָק װ ןפיוקפיוא
 ,תּורְרֹועְתֶה ,הָמּוקְּת ,הּיִחְּת רעד םוקפיוא

 הָעָפֹוה

 ;ףֵּקִדְזִה ;רֶרֹועְתִה :םּוק װ ןעמוקפיוא

 ַעַפֹוה

 הבה קפה ץרפ תצפוװ ןּפַאלקפיוא



 לעטשפיוא -- בַײלקפיוא

 סֶנָּכ ;ףּוּסֶא ;הָריִבְצ רעד בַײלקפיוא
 סֹנָּכ ;ףֹסֶא ;רֹבֶצ װ ןבַײלקפיוא
 ףֶּסַאְמ רעד (ס) רעבַײלקפיוא
 הֵקָּבְדַה יד (ןע) גנוּפעלקפיוא

 קֵּבְדַה ו ןּפעלקפיוא
 ,רּורַּב ,הָרָּבְסַה יד (ןע) גנורעלקפיוא

 תּונָׁשְרַּפ ,ׁשּורִּפ
 ׁשֶרָּפ ,רֶרָּב ,רֵּבְסַה װ ןרעלקפיוא

 רֶׁשָק רֵּתַה ו ןפינקפיוא
 הֵּסַע ,ּךֹעָמ ,ׁשּול װ ןטענקפיוא
 רֵּתְפַּכ ; (םירותפכ)ַחֹחַּפ וו ןעלּפענקפיוא
 יּולְג הֹיָה ,ביִדָנ הֹיָה װ ךיז ןעלּפענקפיױא

 בל
 תַקֹרְסִּת הֹׂשֲע ,קֵרָס װ ןעמעקפיוא
 ְךּוׁשְכִׁש ,ַחּוחִּת יד (ןע) גנורעדורפיוא

 תּורֲעַנְתִה ,תּומַעָּפִה
 ַעֵנָה ,לֵעְפַה ,ְּךֵׁשְכַׁש װ ןרעדורפיוא
 ןִֹקִנ ,רֶדֵס תּיִשַע יד (ןע) גנומיורפיוא
 הּקִנ ,רֶדֵָס הֹׂשָע װ ןעמיורפיוא
 ;אֵרֹוקילֹוק ,רֶׁשְנִמ ,זּורְּכ רעד ({) ףורפיוא

 הָאיִרְק :הָרֹוּתַל הֶּיִלַע
 ןֵמְזַה ,זֹרָּכ ,אֹרֵק װ ןפורפיוא

 רֶגָס תַחיִתְּפ יד (ןע) גנולגירפיוא

 רֶגָס ַחֹתָּפ װ ןעלגירפיוא

 ,הָמיֵעְר ,עַקָּפ ,ץּוצְּפ רעד ({) סַײרפיוא

 תּוצְּפַנְחִה ,תּוצְצֹוּפְתִה ,ץֶרָּפ

 ,הָקָזָחְּב חֹתְּפ ,ַעקִּפ ,ץֵצֹוּפ װ ןסַײרפיוא
 ץרַּפ .םעד

 הָוֲאַרְּב ידַא שירעסַײרפיוא

 זּוּגר;יּורַּג ,יּוּסִׁש ,הָתָּסַה רעד () ץיירפיוא

 ;הָרָּג ;הֵּסַׁש ,תֵּסַה ,תֵסָה װ ןציירפיוא

 ֵגְרַה

 םּומק ,םּוּקִׁש יד (ןע) גנוטכירפיוא
 ,אֵלָמ הָפְּב ,בֵל"יּוּלַגְּב ידַא א א
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 ,הָּמָּת ,בל ,יּולִּג יד (}) טייקיטכירפיוא
 םיִרָׁשיִמ ,תּונַּכ

 םֵקָה ,םֵמֹוק ,םֵּקַׁש װ ןטכירפיוא
 ,הָזיִגְר ,הָזְגִר יד (ןע) גנוגערפיוא

 תּונְרְטְנַק ;תּופְצִקְתִה
 ,רֵטְנַק ,רֵעְסַה ,זֵּגְרַה װ ןגערפיוא

 הֹרָּג

 ֵּגַרְתִה װ ךיז ןגערפיוא
 הָלֲהָצ ,לַהֵצ ,הָעּורְּת רעד ({) לַאשפיוא
 לֹהָצ ,ַעֵרְתַה װ ןלַאשפיוא

 רּועְנ יד (ןע) גנולקָאשפיוא
 רַעַנ װ ןעלקָאשפיוא
 םרָה װ ןרַאשפיוא
 לֵׁשְפַה װ ןצרַאשפיוא
 הָפּונְּת יד (ןע) גנווושפיוא
 ַעְפֹוה ,(םימה ינפ לע) הֹלָע וו ןעמיוושפיוא

 םאִתִּפ

 הָקיִסְנ ,הָאָרְמַה ,ףֹועָמ רעד (}) בעוושפיוא
 קֹסָנ ,אֵרְּמַה ,ףּוע װ ןבעוושפיוא
 עֵזְעַז ,דֹעֶר װ ןרעדיושפיוא
 ףֵצְקַה װ ןעמיושפיוא
 ,הָדיִרְמ ,דָרֶמ רעד (|) דנַאטשפיוא

 הָציֵקֲה ;הָכֵּפְהַמ
 ןָכְּכְהַמ ,דֵרֹומ רעד (ס) רעלדנַאטשפיוא

 ַחֹתָּפ ,ץלָח װ ןּפָאטשפיױא

 ןַאְסַה ,ׁשעֶּג ,רַעָּתְסִה װ ןעמערוטשפיוא
 הָמיֵק ,הָציִקְי רעד (ןע) ייטשפיוא
 .הָחיִרְז .הָחיִרְּפ ;הֵּיִלֲע רעד ({) גיײטשפיוא

 הָאְרְמַה ;תּומְּדַקְתִה ;רּוּמִּת

 םֵּדַקְתֶה .ַחֹרָז .ַחֹרָּפ :הֹלָע װ ןגַײטשפיוא
 ,םֵמֹוקְתִה ,דֹרֶמ :םּוק :ץֵקָה װ ןייטשפיוא

 דֵרָמְתִה

 הָריִקְר י"ע ַחֹתָּפ װ ןכעטשפיוא
 ;ףּוקְז ;דּוסְי ,הָמָקֲה רעד ({) לעטשפיוא

 הָפיֵקְז
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 ;דֵמֲעַה :ףֹקָז ,דֵּסַי ,םַקָה וו ןלעטשפיוא

 ןְֵרַא ;בֵצַה
 ,ןָכְּפְהַמ ,דֵרֹומ רעד (ס) רעלדנעטשפיוא

 םַמֹוקְתִמ
 הָחיִרְז ,רֵהֹז ,ויָז רעד ({) לַארטשפיוא

 ץֶנְצִנ ,ץֹצָנ ;ַחֹרָז :רֹהָז װ ןלַארטשפיוא
 ,הָלָלֹוס ,רֵבֹוצ ,הָמֵרֲע ,לֵּג רעד (}) טישפיוא

 הָריְִפ
 ללָס ,רֹוָּפ ,םֹרָע װ ןטישפיוא
 ץּונְצִנ ,הָחיִרְז רעד ןַײשפיוא
 ץִנָה ,ַעֵפֹוה ,הֹלָע ,ץ'צָנ ,ַחֹרָז װ ןענַײשפיוא
 יִמְּד ;הָשָּכַה ,טּוּבִח רעד (}) גָאלשפיוא

 הָביִלְצ :הָמָקֲה :הָמיִדְק
 ןתָנ :ףֹקָנ ,ׁשֵּכַה ,הֵּכַה ,טֹבֶח װ ןגָאלשפיוא

 בלָצ ,ַעֵקְפַה ,םֵקָה :הָמיִדְק יִמָּד

 רֵּתַה ,רֵרָחַׁש (חמפמנַחֹתָּפ וו ןסילשפיוא
 דַחַׁש ;ׁשֵקְׁשִק :ַחֹׂשֶמ ,ַחֹרָמ וו ןרימשפיוא
 םָחְלַה ,סֵמְסַמ וו ןצלעמשפיוא
 ְךָתֲח ,ְּךֶתֶח רעד (}) טינשפיוא
 ְךּוּתִח רעד (}) דַײנשפיוא

 ְךֵּתַח ,ְךֹתָח װ ןדַײנשפיוא

 דֵּפַׁש ,דֹפָׁש װ ןזיּפשפיוא
 תַלּבַק ;הָנּגְנַה ,הָעּורְּת רעד (|) ליּפשפיוא

 הָמָאְתַה ; (הקיסומ םע) םיִנָפ

 ; (הקיסומ םע) םיִנָּפ לֵּבַק ;ןגַנ װ ןליּפשפיוא

 םָאְתַה :קֵחַׂש
 בּולְבִל ,ַחּוּמִצ רעד (}) ץָארּפשפיוא
 ץנָה ,בֵלְבל ,ַחֹמָצ װ ןצָארּפשפיוא
 ַעֹבָנ װ ןעלדורּפשפיוא
 ,הָטיֵע ,הָציִפְק ,קּוּנִז רעד (ןע) גנורּפשפיוא

 הָגיֵלְּ
 ֹטֶׁש װ ןטײרּפשפיוא
 גלְּד ,ץפק .קֵּנַז יו ןעגנירּפשפיוא
 ;הָחיִתְּפ ;גּורְבֶא רעד (}) ףיורשפיוא

 הָעקְּפַה

 טקעלפַאבמוא -- ןלעטשפיוא

 ַעקְפַה ,ַחֹתֶּפ ,גֵרָּב ,גֹרָּב וו ןפיורשפיוא

 בֹחָּכ ,םֹׂשָר װ ןבַײרשפיוא
 םָׁשָר ,הָמיִׁשָר ,תֶבֹתְּכ רעד טפירשפיוא
 קִנָאֵה ,קנָא ,ַחֹנְּג ,ַחֵנָאֵה װ ןעקיוא

 ליִגָע סָאד (ךע) לגניריוא דעד (ןע) גניריוא

 הָסיִבְּכ לַחַּכ רעד ןירַאמַארטלוא

 (דואמ ןמש) ַחּולָמ- גָד רעד קילוא

 טְרָּפ רעד (ןע) םוא

 יִדָכְּב ,יִדָּכ ,ביִבְס ,-ָּב ּפערּפ םוא

 ? תֶבֶצ ֹוא טֶרֶּפ ? דָארג יצ םוא --

 יא יָּתְלִּב וװנָאק "מוא

 םיִעָנ אֹל ידַא םענעגנָאמוא

 תּומיִעְנייִא יד ({) טייקכעלמענעגנָאמוא

 יּוּנָׁש יד (ןע) גנושרעדנַאמוא
 הֹנָׁש װ ןשרעדנַאמוא
 ִּתְלִּב ,חָּתַפְמ אֹל ידַא טלקיװטנַאמוא

 חֶּתִפְמ
 ּולָּת-יִּתְלִּב ידַא קיגנעהּפָאמוא
 תּואָמְצַע יד (}) טײקיגנעהּפָאמוא
 ּּנְָׁל ןָּתִנ אֹל ידַא ךעלפורּפָאמוא

 יִמְׁשִר יִּתְלִּב ידַא לעיציפָאמוא

 רֶדֵסייִא יד (ןע) גנונעדרָאמוא
 קּוּבִח יד (ןע) גנומרָאמוא

 קֶּבַח װ ןעמרָאמוא
 דָּבִעְמ יִּתְלִּב ידַא טעברַאַאבמוא

 ;ׂשֹּפְתֶל ןָּתִנ אֹל ידַא ךעלפַײרגַאבמוא

 אָלְפִמ
 לָּבְגִמ יִּתְלִּב ידַא טצענערגַאבמוא

 יִלָּב ,טֵלְחֶהְּב ,יאַנְּת אֹלְל ידַא טגנידַאבמוא

 קַפָס
 -רֶסֹח ,םיִנֹוא-ןיִא ידַא ןפלָאהַאּבמוא

 תֹוצָע דֵבֹוא ,םיִנֹוא

 תַעַּדַה חַּסֶהְּב ידַא קיניזטסּוװַאבמוא
 ,םיִמָּת ,דָבָר יִלְּב ידַא טקעלפַאבמוא

 רֹוהָט ,הָרָהָטְּ



 גנולדנַאװמוא -- טנַאקַאבמוא

 םֶלְעָנ ,ַעּודָי אל ,יָנֹומְלַא ידַא טנַאקַאבמוא

 דיִמָע ,ןיִסָח ידַא ךעלרירַאבמוא

 תּוניִסֲח יד (}) טייקכעלרירַאבמוא

 ,םָתֶס ;ַעּודֵי יִּתְלִּב ידַא טמיטשַאבמוא

 ָנֹומְלַא
 הֶפָלְחַה ,יּוּנֶׁש רעד (}) טַײבמוא

 ףֵלֲחַה ,הֹנָׁש װ ןטַײבמוא

 הֶּנַּתְׁשִה ,ףֵּקַחְתִה װ ךיז ןטַײבמוא

 ,גָרָה ,הָליִטק ,הָדָמְׁשַה רעד (ןע) גנערבמוא

 ןֹוּדַבֲא
 ,תָמָה ,גֹרָה ,לֹטְק ,דֵמְׁשַה װ ןעגנערבמוא

 רֵּגַמ ,דָחְכַה
 ;תּוגֲהַנְתִה :סֵחַי :ְּךֶלֲהַמ רעד (}) גנַאגמוא

 רֹוזֲחַמ

 .ְךֵּלַהְתִה ;הֶּנִהָו הֶּנִה ךֹלָה װ ןייגמוא

 קֶּסַעְתִה :גֵהַנְתִה ;סֵחיְתִה
 לָּטַבְמ ידַא קיטליגמוא
 ,תאֵׂש ,עַגֶּפ ,הָרָצ ,ןֹוסָא סָאד (}) קילגמוא

 דיִא ,הָאֹוׂש

 דֵבֹוא ,ןֵּכְסִמ ,לֶלְמֶא ידַא ךעלקילגמוא
 הָביִבְס יד (ןע) גנובעגמוא

 ץֶרָאָה םַע ,רּוּב ,רָעְבִנ ידַא טעדליבעגמוא

 הָביִבָס ,רֹוזָא יד (}) טנגעגמוא

 ,ַחּור-רָצֹק ,תּונָלְבַס-יִא רעד דלודעגמוא

 םִיַניע ןֹויְלַּ
 קָנַע ,יִקָנֲע ידַא רעַײהעגמוא

 ,הָּנִׁשְמ ,םָּׁשִגְמ ידַא טרעּפמולעגמוא

 ָּברֶסְמ
 ףֶּלֶסְמ יִּתְלִּב ידַא טשלעפעגמוא
 ְךֶרֵעְּב ,רֵתֹוי ֹוא תֹוחָּפ ידַא רעפעגמוא
 רֶּדִעָג ,דָמְׁשִמ ,דּובָא ידַא ןעמוקעגמוא

 ָךֹופֲהַנ ,ְךָּפַהְמ ,ְּךֶפֵהָל ידַא טרעקעגמוא

 הָּבַרְּדַא ,אּוה

 עַתָפְּב ,יִמֹאְתִּפ ,םֹאְתִּפ ידַא טכירעגמוא

 ַעיִּתְפַמְּב ,תַעַּדַה חַּסֲהְּב ,םֹאְתִּפ
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 קֵדֹוצ יִּתְלִּב ידַא טכערעגמוא
 ,הָתְּוַע יד (}) טייקיטכערעגמוא

 קָדָצ"יִא ,תּומיִמְקַע
 זיִרָז יִּתְלִּב ידַא טקישעגמוא

 רֶׁשָי יִּתְלִּב ;טְרֶּפ ידַא דָארגמוא

 הָטֹוׁש בֶׂשֵע ,עַר בֶׂשֵע סָאד (}) זָארגמוא

 הָבֹוט יּופְּכ ידַא רַאבקנַאדמוא
 הָבֹוט ןֹויְפִּכ יד (}) טײקרַאבקנַאדמוא

 ריִדָח יִּתְלִּב ידַא ךעלגנירדכרודמוא
 רּורָּב ִּתְלִּב ידַא ךעלטַײדמוא

 יִטְרְקְסיִד יִּתְלַּב ידַא טערקסידמוא

 ,םיִפיִקֲעַּב ,ןיִפיִקֲעַּב ידַא טקערידמוא

 ריׁשָי יִּתְלִּב,יִעָצְמֶא יִּתְלִּ
 תּונָמֲחַר יִלְּב ידַא ךעלמרַאברעדמוא
 רֶזּומ ;עֶמְׁשִנ אֹל ידַא טרעהרעדמוא

 ַעיִּתְפַמְּב ידַא טרַאװרעדמוא
 ,איִנָׂש ,אּוׂשָנ יִּתְלִּב ידַא ךעלגערטרעדמוא

 אּונֶׂש

 ףּיַעְתִהְל יִלְּב ידַא ךעלדימרעדמוא
 ֹוּברֶח ,ןֹולָּׁשִּכ רעד () גלָאפרעדמוא

 ךָנֲחֶמ אל ידַא ןגיוצרעדמוא

 דַחַּפ יִלְּב ,אָרֹומ יִלְּב ידַא ןקָארשרעדמוא

 - - בּוּבַס רעד (ןע) יירדמוא
 בֶּלַהיַּךַר ,ץיִּמַא אֹל ידַא טסַײרדמוא

 הֹנָׁש ,בֵבֹוס ְּךֹפֶה װ ןעיירדמוא

 ְךֵלַהְתִהְךַּפַהְתִה,בֵבֹוּתְסִהװ ךיז ןעיירדמוא

 קֵּבַח װ ןזדלַאהמוא
 אָּפְרִמ ךּוׂשֲח ידַא רַאבלייהמוא
 הָּנַׁשְמ ,רָזּומ ידַא ךעלמייהמוא
 הֹסָּכ ,ְּךֹרָּכ :לֵּתַח װ ןליהמוא

 דְּדַר ,לּגְלַּג ,לֵּפַה װ ןרעגלַאװמוא

 ,דָנָו עֶנ הֹיָה :לְֵּלַּנְתִה װ ךיז ןרעגלַאוומוא

 דֹדָנ ,לָטְלַּטִה
 ,(הרוצהו יּוּנָׁש ,לּוּנְלִּג יד (ןע) גנולדנַאװמוא

 תּולְׁשְלַּתְׁשִה ,הָכּוּפְהַּת
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 ְךֹפָה ,הֹנָׁש װ ןעלדנַאװמוא

 הֵַּּתְׁשִה װ ךיז ןעלדנַאוומוא
 טֵטֹומ ,טֵמָה ,סֹרָה ,לֵּפַה װ ןֿפרַאװמוא
 בּוׁשָח אל ,בּוׁשָח יִּתְלִּב ידַא קיטכיוומוא

 ןֹוצָר יִא ,ןֹוצָר רֶסֹח רעד ({) ליוומוא

 ןֹוצָר יִאְּב ידַא קיליוומוא
 -םַע ,תּורֲעַּב ,תּורּוּב סָאד (ס) ןסיוומוא

 תּוצִרַאָה
 הֶלְקִנ ,בֵעֹוּת ,הֶּזַבְמ ידַא קידריוומוא

 ,הָצְמִׁש ,תּוזְבִנ יד (}) טייקידריוומוא

 תּועְׁשִר ,הָבֵעֹוּת

 ְךֶֶּד ּךֶרֶדייֵא .ּךֵרָּד רַסֲח רעד (ן) געוומוא

 ןֹותָלִקֲע
 ףֵּקִה ,ןֹויָדִּפ ,רֹוזֲחַמ רעד (|) ץַאזמוא

 רַזֹוח ןֹוה רעד (}) לַאטיּפַאק-ץַאזמוא --

 חּוטָּב אל ,קָּפְקִפְמ ,יִנָׁשְׁשַח ידַא רעכיזמוא

 תּועְר ,ַחּור ןֹויָעַר ,תּוטֶׁש רעד (ןע) ןיזמוא

 ַחּור

 לָאֹונ ,יִתּוטְׁש ,יֵׁשְּפֶט ידַא קיניזמוא

 ֹוְעַר ,תּוטְׁש ,תּוׁשְּפִט יד (|) טייקיניזמוא
 ַחּור

 ,אוָּׁשַל ;לֹוּזַה ליִזְּב ;םָּנִחְּב ידַא טסיזמוא

 לָבֶה ,יִדְכִּב ,קיִרָל
 ,קיִר יִדְּב ,קיִרָל װדַא טשינמוא טסיזמוא

 ִדָכַּב
 ׁשֶפָנ תַעְקַנ רעד (ןע) ןחמוא

 הֶּיִטְנ רֶסֹח ,ןּואֵמ ,ןֹוצָר-יִא רעד קשחמוא

 ,סּוּמָנ-רַסֲח ,סּומְנ"יִא רעד (}) טקַאטמוא

 סַּג

 קֹּלַחְל ןָּתִנ אֹל ידַא קילייטמוא

 םִיַדָי קּוּבִח ,הָליִטְּב יד (}) טייקיטעטמוא

 רֵרֹוס ,רּוסָמ יִּתְלִּב ידַא יירטמוא

 הֶּלִחְּת הָנוַכְּב ,הָנּוַכְּב ודַא ןטסימוא

 ֶלַׁשְמ ,דָרָפִנ ידַא קימוא
 ספָּת ,קֵּבַח װ ןּפַאכמוא

 ליבַאטסמוא -- ןעלדנַאוװמוא

 קֵּבַחְתִה װ ךיז ןּפַאכמוא

 בּוּבִס ,הָציִר ,רֹוזֲחַמ רעד (}) ףיולמוא

 ,(הצירב) בֵבֹוּתְסִה ,(הברה) ץּור וו ןפיולמוא

 רֹוזֲחַּמַּב הֹיָה

 ףֹרָט ,לֵּפַה ,בֵּכְׁשַה ,סֹרָה װ ןגיילמוא

 לֶזֲא ,תּופְפֹורְתִה ,הָׁשְלֲח יד (}) טכַאממוא

: 
 ייִּתְלִּב ,יִרָסּומייִא ידַא שילַארָאממוא

 יִרָסּומ

 תּויְרָסֹומייִּתְלִּב יד (}) טײקשילַארָאממוא

 ִּתְלִּב ידַא ךעלגעממוא ,ךעלגיממוא

 עּוצַבְל אל ,יִרָׁשְפֶא
 יֵעָצְמֶאייִּתְלִּב ידַא רַאבלטיממוא

 ,תּועָצְמֶא"יִא יד ({) טײקרַאבלטיממוא
 תּוטְׁשַּפ

 יא ,תֶלֹכָיייֵא יד (}) טייקכעלגעממוא

 תּורׁשְפֶא
 רַסֲח ,ףּופָר ,ׁשֶּלַח ,ׁשּולָח ידַא קיטכעממוא

 ָלְמֶא ,עֵׁשָ
 ;הָׁשְלַח יד ({) טייקיטכעממוא

 דִי תַלְזֶא ,דָי רצֹק ,ַחּור ןֹויְפִר ,תּופְפֹורְתִה

 םיִׁשיִא-לַדֲח רעד ({) שטנעממוא

 אל ,יִׁשֹונֲאיִּתְלַּב ידַא ךעלשטנעממוא

 ׁשֶגֶר רֵסֲח ,יִרָזְכַא ,יֵׁשֹונֲא
 יִא ,תּויָרָזְכַא יד (|) טייקכעלשטנעממוא

 תּייִׁשּונֲא

 ,יָעְבִט אל ,יִעְבְטייֵּתְלִּב ידַא ךעלריטַאנמוא

 יִלָמְרֹונייִּתְלַּב
 ,תּויָעְבִט יא יד (}) טײקכעלריטַאנמוא

 תּויִלָמְרֹונ"יֵא

 ץּוחָנ אל ,ְךֶרֹצְל אֹּלֶׁש ידַא קיטיונמוא

 ,יֵשּוּמִׁש אֹל ידַא ךעלצינמוא ,קיצינמוא

 ִׁשּוּמָׁשייִּתְלִּ
 יובכב ,אוָּׁשַל ,קיִרָל װדַא טשינמוא

 ףֵפֹור ,ביִצֵי-אֹל ידַא ליבַאטסמוא



 ורמוא -- טײקליבַאטסמוא

 יא ,תּופיִפְר יד (|) טײקליבַאטסמוא

 תּוביִעַי

 ,ןֹובָאָּד ,ןֹוגָי ,הָנּוּת ,בָצָע רעד (}) טעמוא

 הָמְנָע ,םֶגֹע
 דָחֶא לָּכ לָצֵא :םֹוקָמ לָכְּב ודַא םוטעמוא

 ִּנַּד ,אֵכָנ ,הָגּונ ,בּוצָע ידַא קיטעמוא

 בּוצָע טַעְמ ,בּוצָע תֶצְק ױַא ךעלקיטעמוא

 ץק יִלְּב ,יִפֹוסְניֵא ידַא ךעלדנעמוא
 -ןיִא ,תּויִפֹוסְניִא יד ({) טייקכעלדנעמוא

 ףֹוס
 ןִיְרַׁש װ ןרעצנַאּפמוא

 םיִאְתַמייֵּתְלִּב ,םיִאְתַמ אל ידַא קיסַאּפמוא

 ִּתְגַלְפִמיּתְלִּב ידַא שַיײטרַאּפמוא
 ץֹרָׁש ,לֹחָז .װ ןעזױּפמוא

 ּיְדְמ יִּתְלִּב ידַא ךעלטקניּפמוא
 ִחְּד ,הָליִפְנ ,דַעֵמ רעד (}) לַאפמוא

 טְטֹומְתִה ,לֹפָנ ,דֹעָמ װ ןלַאפמוא
 הָגָּׂשַה ,ףֵּקִה ,רֶטֹק רעד (ןע) גנַאפמוא
 יאֵרֲחַאיִּתְלִּב ידַא ךעלטרָאװטנַארַאפמוא

 ףיִלָח יִּתְלִּב ידַא ךעלטַײברַאפמוא

 יֵלְּב ;רֶדֵנ ִלְּב ידַא ךעלדניברַאפמוא

 תּויָרֲחַא
 ,ןּוּקִתְל ןֶּתִנ אֹל ידַא ךעלרעסעברַאפמוא

 הָנְּקַת אֹלְל
 תֹווְׁשַהָל ןּתִנ אֹל ידַא ךעלכַײלגרַאפמוא
 ַחלְסִל ןָּתִנ אֹל ידַא ךעלבעגרַאפמוא
 חָּכְׁשִניִּתְלִּב ידַא ךעלסעגרַאפמוא
 ריִהָז ִּתְלִּב ידַא קיטכיזרָאפמוא
 ויָלָע ְּךֹמְסִל ןָּתִנ אל ידַא ךעלסעלרַאפמוא
 ִתְלִּב ,ַעֹנְמִל ןָּתִנ אֹל ידַא ךעלדַײמרַאפמוא

 ֶנְמִנ
 (הברה) ַעסָנ ױ ןרָאפמוא

 יַּּׁשְל ןָּתַנ אֹל ידַא ךעלרעדנערַאפמוא

 הָנָבֲה-הֵׁשְק ידַא קידנַאטשרַאפמוא
 ןָבּומיִּתְלִּב ידַא ךעלדנעטשרַאפמוא
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 -הֵׁשֹק ,הָׁשּוּב רֵּסֶחְמ ידַא טמעשרַאפמוא

 בל
 ,םיִנָּפ תּוּזַע יד (}) טײקטמעשרַאפמוא

 חַצֵמ תּוּזַע

 ,לֵהַנ ,גֵהַנ ,גֹהָנ ,ּךֵלֹוה ,לֵבֹוה וו ןריפמוא

 הָחְנַה
 'וכו םיִׁשֹועְרַּפ ,םיִּנִּכ יֵצְרִׁש צמ טיילפמוא

 ץּור ,רֹהָּד ;סּוט ,ףּוע װ ןעִילפמוא
 רֶׁשְכַמ יִּתְלִּב ידַא קיעפמוא
 יִתּודיִדָי יִּתְלִּב ידַא ךעלדנַײרפמוא

 עַנְמִנ ,הָׁשיִּגַה עַנְמִנ ידַא ךעלטירטוצמוא

 הָגָּׂשַהַה
 תּויִלָעּג ,ְךּולְכִל צמ טכוצמוא

 ןֵגֹור ,הָצרְמ יִּתְלִּב ידַא ןדירפוצמוא
 רֶסֹּב ידַא קיטַײצמוא

 יקָנ יִּתְלִּב ידַא קיטכיצמוא

 קֹּלַחְל ןָּתִנ אֹל ידַא קילייטעצמוא

 סֵמָנ אֹל ידַא ךעלזָאלעצמוא
 ,תַחַׁש ,ץֵק ,ןֹוּדַבֲא רעד (ןע) םוקמוא

 הֶליִפְנ ,תּומְלָעַה ,תּודְבָאֵה ,תּודְמָּׁשִה

 לֹפָנ ,םֶלָעַה ,דֵבָאָה ,דֵמָּׁשִה װ ןעמוקמוא

 ,לֵּכַּתְסִה ,ויָרֲחַאֵמ טַּבַה װ ךיז ןקוקמוא

 ַחֵגְׁשַה

 ,הָבָׁשֲה ,הָּיִנְּפ ,הָרָזֲח ,הָרָזֲחַה רעד רעקמוא

 ןובּׁשִ
 הנָּפ ,ְּךֹפֶה ,רֵזֲחַה װ ןרעקמוא

 בּוׁש ,רֹזָח װ ךיז ןרעקמוא

 ,הָטֹוׁש בֶׂשֵע ,עַר בֶׂשֵע רעד (}) טיורקמוא

 תיִרּופֲח ,הָׁשֶאָּב ,תיִנָׂשְרַע
 לָנִעַמ ביִבְס הָכיֵלֲה רעד (ן) זַײרקמוא

 ףֶּקָה ,רֹוזֲחַמ ,הָפֵּקַה ,ביִבְס תּובְבֹוּתְסִה

 בֵבֹוּתְסִה ,ביִבָס בֵבֹוּתְסִה װ ןזַײרקמוא

 ףֵּקַה ,בֵּבַס ,לָּגֶעַמַּב
 ; (דלילע) קיִּזַמ ;טְקָׁש -יִא רעד (ןע) ורמוא

 תּוּתִר ,הָלֵטְלַט
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 םָעְפִנ ,טֵקָׁש -יִא ידַא קיורמוא

 טְקָׁש-יִא יד (|) טייקיורמוא

 תֹוצָרְּכ צמ ןעורמוא

 הֵּברַה ַעֹסָנ װ ןזַײרמוא

 אֵמָט ,יקָנ אל .ְּךָלְכָלְמ ידַא ןיירמוא
 קּׁשַח װ ןפיירמוא
 רֶּתַּכ ,ביִבְס ןֵּמַס װ ןעלגנירמוא
 ,הָעְׁשָר ,לֶוָע ,קֶדָצ-יִא יד/סָאד (}) טכערמוא

 נָא
 ,םִיַּפַּכ-ןֹויְקִנ ,םֹּת ,תּומיִמְּת יד דלושמוא

 תּועיִנְצ

 ַעּונָצ ,עַׁשֶּפִמ ףַח ,יִקָנ ידַא קידלושמוא

 םיִמָּת ,םָּת

 יאֵנְּת ,דָמֲעַמ ,בָּצֵמ רעד (}) דנַאטשמוא

 -רַאּת סָאד (רעטרעוו) טרָאװדנַאטשמוא

 לַעֹּפַה

 ...ןֵּכ םַּג ...םַּג רדסױא טגָאזעג סנייטשמוא

 (לוטיב לש יוטיב)

 יִתֹומְלַא ,יִחְצִנ ידַא ךעלברעטשמוא

 ,תֶוָמ-לַא יד ({) טייקכעלברעטשמוא

 ׁשֶפֶּנַה תֵרָאְׁשַא ,תֶוָמְלַא
 ,תֶרָמְׁשִמ תֵפְלְחַה יד (ןע) גנוטכישמוא

 תיִעֹוצְקִמ הָבָסֲה ,תּוקְּסַעְתִה יּונִׁש

 הֹנָׁש ,תֶרָמְׁשִמ ףֵלֲחַה װ ןטכישמוא

 תּוקָּסַעֲחִה
 תֶפֵח ;טּוׁשִק :תֶׁשֹּבְחַּת רעד (}) גָאלשמוא

 טטֹוׁשְתֶה ,טְטֹוׁש ,דּונ װ ךיז ןּפעלשמוא
 קיִּזַמייִּתְלִּב ידַא ךעלדעשמוא
 ...ו ...} ...) נָאק ןוא

 ם"ּוא תיר יד ָא"נוא

 ,הָלּוכְו (תיר -- וװ"זַאא) רעטַײו ױזַא ןוא
 יּוכְו

 יִרָגְנּוה רעד 60 רַאגנוא

 יִרָגְנּוה רעד רעגנוא (ן) רַאגנוא

 תיִרְגְנּוה סָאד . ;יִרָגְנּוה ידַא שירעגנוא

 ןגייברעטנוא -- קיורמוא

 הָירְגְנּוה סָאד ןרַאגנוא ,ןרעגנוא

 הָמֹוּדַכְו (ת"ר -- ל"גדא) ןכַײלג סָאד ןוא
 ונָל ,ּונָתֹוא (רימ -ֵמ לּועְּפַה סֵחֵי) נָארּפ זדנוא

 ּונֵתיֵּב) ונ... ,ונָלֶׁש נָארּפ רעזדנוא

 ןֵּלַהְל ,יֵרֹוחֲאְמ ,הָּשַמ ,הָּטַמְל ודַא ןטנוא

 קֶלֶח ,תיִּתְחַּת ,דֹוסָי ,עקרק רעד (ס) ןטנוא

 ףּוּגַה לָׁש ןֹוּתְחַּת קֶלֲח ,ןָבׁשִי ,הָּטַמְל רֶׁשֲא
 הָּטַמְל הָלְעַמְלִמ ודַא וצ ףױרַא-ןטנוא

 ,הָקיִתְׁשִּב ,רָּתְסִנְּב ודַא וצ םורַא-ןטנוא

 יִרֹוחֲאַמ
 יב 7 תַחַּתִמ ּפערּפ רעטנוא

 (תמודיקכ) יִרֹוחַאָמ ,תַחַּתִמ װנָאק רעטנוא

 ..ל יִנֵׁש ,-ןֵגֶס ,-הֵנְׁשִמ ּפערּפ "רעטנוא

 (םיפלקב) רַעַנ ,ןָטק רֵתֹוּיַה רעד רעטנוא

 ׁשֵחָה ,ןֵּבְרַּד װ ןלַײארעטנוא
 תיִנְׁשִמ הָדיִחְי רעד (}) ליטּפָארעטנוא
 רֵגֹוח רעד (}) ריציפָארעטנוא
 ןיִגּורְסֶל ׁשֹרָח װ ןרעקַארעטנוא

 הֹׂשָע ,ןיִגּורֶסְל דֹבָע וו ןטעברַארעטנוא

 םיִפָי אֹל םיִרָבְד

 ,תַעַמְׁשִמ תַחַּת סֵנְכַה װ ןענעדרָארעטנוא

 דַּבְעְַּׁשִה
 יִחֶׁש-תיִּב רעד (ס) םערָארעטנוא

 הֶרָּכַה-תַּת רעד ןַײזטסּוװַאברעטנוא

 יִתָרָּכַה -תַּת ידַא קיניזטסּוװַאברעטנוא

 תיִּתְחַּת תֶבָּכַר יד (ןע) ןַאברעטנוא

 הָרְקיִסְּפ רעד דנַאברעטנוא

 הֹּפֶא ; תֶצְק דֹוע הֹפָא װ ןקַאברעטנוא

 ןִגּורָסְל
 תיִּתְׁשַּת ,דֹוסְי רעד יוברעטנוא

 ףֵסֹוה ;ןִיָנִבְל קּוּזִח הֹנָּב װ ןעיוברעטנוא

 קֹּזַח ;הָּיַנְּב י"ע
 ןֵטַר ,ןֵּגַר װ ןעשטרוברעטנוא

 תֵּסַה װ ןערוברעטנוא

 םֹּקַע ,לֹפָּכ װ ןגייברעטנוא



 ףיש-רעסַאוװרעטנוא -- ןליברעטנוא

 ןיִגּורְסְל ַחֹבָנ װ ןליברעטנוא

 (...ל תחּתמ רֹׁׂשָק וו ןדניברעטנוא

 (תיתחת) תֶסָּכ ,ןֹורְזִמ סָאד (}) טעברעטנוא

 דַפַר ,הּופַר ,תיִרָּכ

 ַעֵצַה ,דֹפָר װ ןטעברעטנוא

 הָדיִפְר ,דּוּפְר סָאד (|) ץכעטעברעטנוא

 םֶהֵנְתִה ,םֹוָּפ ,םִזְמַז װ ןעמורברעטנוא

 ,קָסֶפַה ,סֹרָה ,רבָׁש ,ַעֹצֶּפ װ ןכערברעטנוא

 לֹדָח

 לּוטִּב ,הָדָמְׁשַה ,לּוּסִח רעד גנערברעטנוא

 ;דֵמְׁשה ,לֵּטַּב ,לֵּסַח װ ןעגנערברעטנוא

 טֵׁשֹוה

 תָצְק ףֹרָׂש װ ןענערברעטנוא

 ,ןּבְרָח ,הָעיִקְׁש ,ףּוּלִח רעד (}) גנַאגרעטנוא

 םּוּרְמִּד ,הָפֵּגַמ

 אָטְמִס יד (}) סַאגרעטנוא

 סֶּגַש ,זע רֹזָא װ ךיז ןעלטרַאגרעטנוא

 דַיַטְצִה ,רֵּזַאְתִה ,ויָנְתֶמ
 הָנְׁשִמ יאַּבַּג רעד יאבגרעטנוא

 (טַאְל טֵאָל) ססְּג ,ַעֹוָּב וו ןססוגרעטנוא

 הָעיִקְׁש רעד (ןע) ייגרעטנוא

 דֹרָי ,דֵבָאֵה ,ַעקָׁש ,ףלָח װ ןייגרעטנוא

 בֵרֵקְתִה .ַעֹוּג ,ןֹויְמִטְל
 בֵנַּנְתִה װ ךיז ןענעבנגרעטנוא
 ,תַעַמְׁשִמְל ןּותָנ ידַא טנדרָאעגרעטנוא

 ףּופָּכ ,דּוקָּפ
 לָּפַכֶמ ידַא ןגיובעגרעטנוא

 טֵׁשֹוה ,ץֶרֶמַה ,ןֵּבְרַּד װ ןבעגרעטנוא

 רֵּכַמְתִה ,ַעֵנָּכִה וװ ךיז ןבעגרעטנוא

 הָּסַׁשְמ ,תָּסִמ ידַא טצעהעגרעטנוא

 ,דֶבָע ,יִבּוזַע רעד רענעפרָאװעגרעטנוא

 ןיִתָנ
 אָטְמִס סָאד (ךע) לסעגרעטנוא

 םָעְטִמ ,ׁשֶּגְרִמ ירַא ןכָארטשעגרעטנוא

 םָּתְחִמ ,םּותָח ידַא ןבירשעגרעטנוא
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 הָריִתֲח ,(תחתמ) הָריִפֲח רעד בָארגרעטנוא

 תַחַּת

 ;ׁשֵלֲחַה : (תחתמ) רֹפָח וװ ןבָארגרעטנוא

 תַחַּת רֹתָח

 ןֶרֶתַח רעד (ס) רעבָארגרעטנוא

 ,דֹוסָי ,עקְרַק-תַּת רעד (}) טנורגרעטנוא

 תֶרָּתְחַמ
 הָנּוזְּת-תַּת יד (ןע) גנורענרעדרעטנוא

 ,םּקַע ,ןיִגּורֵסְל בֵבֹוס װ ןעיירדרעטנוא

 הָרֹוחָא בֵבֹוס

 ,ץֵחַל ,הֶׂשיִגְנ יד (ןע) גנוקירדרעטנוא

 יַּּכְּ

 אֵּכַּד ,ץֹחָל ;ׁשגָנ װ ןקירדרעטנוא

 קיִצַמ ,ׂשֵגֹונ רעד (ס) רעקירדרעטנוא

 ;הָחיִׂש ;סּונְרִּפ ,הָכיִמְּת רעד טלַאהרעטנוא

 רּוּדּב ,ףָׁשֶנ
 ,ַחֹמָׂש ,םָּיק ,סֵנָרַּפ ,ְךֹמָּת יו ןטלַאהרעטנוא

 קְזֲחַה ,רֵּדַּב

 אָּׂשַמ לּוהָנ יד (ןע) גנולדנַאהרעטנוא

 ןֶּתַמּו אָּׂשַמ ,ָּתַמּו
 רֹחָס ,ןָּתַמּו אָּׂשַמ לֵהֵנ װ ןעלדנַאהרעטנוא

 הֹרָטְו לקָׁש ,ןיִגּורֵסְל
 ץצַק ,תָצְק בֹטֲח ,בֹטָח װ ןקַאהרעטנוא

 םיִנֹוּתְחַּת צמ ןזיוהרעטנוא

 הָהָּבְגַה ,הָמָרֲה רעד ({) בייהרעטנוא

 ַהַּבְגַה ,םֵרָה װ ןבייהרעטנוא

 קָּסַה ,םֵּמַח װ ןצייהרעטנוא

 ַעֹלֶצ װ ןעקניהרעטנוא

 ּיַס ,רֹזָע ,ןיִגּורַסְל רֹוָע װ ןפלעהרעטנוא
 הָיִפּוּג סָאד (רע) דמעהרעטנוא

 רַחְרַח ,דֵרמַה ,םֵַמֹוק ,תֵּסַה וו ןצעהרעטנוא

 ביִר

 רֵחְרַחְמ ,תיִסֵמ רעד (ס) רעצעהרעטנוא

 ןִזא ןֵּכְרַה ,ןְזֲאַה װ ןרעהרעטנוא

 תֶלֶלֹוצ יד (}) ףיש-רעסַאוװרעטנוא
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 לֹדָּג ,ןיִגּורֵסְל לֹדָּג װ ןסקַאוורעטנוא

 דֵדֹוע :םָּמַח װ ןעמערַאוװרעטנוא

 ְךַלְׁשַה ,(..לתחתמ קֹרָז װ ןפרַאװרעטנוא
 תַעַמְׁשִמ תַחַּת םיִׂש ,תָצְק ףֵסֹוה ,...תַחַּת

 ֹומְצַע תֶא קֹרָז װ ךיז ןפרַאוורעטנוא

 ,תּורָמ לֵּבִק ,ןיִתָנ הֵׂשַָה ,...ָל תַחַּתִמ

 דֵקָׁשִה
 תיִּנַרֹוחֲא ודַא ץכעלַײװרעטנוא

 (תחתמ) בּוּגָנ רעד (}) שיוורעטנוא

 (תחתמ) בֶּגַנ װ ןשיוורעטנוא

 ְךֶרֶּדַּב ודַא (}) סנגעוורעטנוא

 ֹוּתְחַּתַה םֶלֹוע יד (}) טלעוורעטנוא
 םיִּיִׁשיִא םיִנָבְל יד שעוורעטנוא

 תּונָׁשְחַל ,ׁשּוחְל רעד (|) גָאזרעטנוא

 ץֵעַי ,ׁשֵחַל װ ןגָאזרעטנוא

 תיִּתְׁשַּת רעד (}) ץַאזרעטנוא

 הקיְדְּב ,הָריִקֲח רעד (}) ךוזרעטנוא

 קֹדָּב ,רקָח װ ןכוזרעטנוא

 תֶצְק הֹהָׁש װ ןַײזרעטנוא

 ןֵמְזַּפ ,תֶצְק רֵּמַז װ ןעגניזרעטנוא

 אֹטֲח ,תָצְק אֹטָח װ ןקידניזרעטנוא

 יִגּורָסְל
 קֶלֵחַה ,ןָבְׁשִי רעד (םי) קלחרעטנוא

 ֹוּתְחַּתַה
 ףֵּנַחְתִה וו ןענעפנחרעטנוא
 םַּכַס װ ןענובשחרעטנוא

 ןיִתָנ רעד (ןע) ןַאטרעטנוא

 דַצַר װ ןצנַאטרעטנוא

 םֵלָעַה ,ללָצ װ ןכיוטרעטנוא

 ללָצ ,לֹבָט װ ןעקנוטרעטנוא

 םֵׁש ,הָנְׁשִמ תֶרֶתֹוּכ רעד (ןע) לטיטרעטנוא

 הָנְׁשִמ
 תֶרֶּדְסַמ רעד (}) ּפיטרעטנוא

 תיִרֹוחֲא תֶלֶּד יד (}) ריטרעטנוא

 ןיִתָנ ,עָנְכִנ ,דָּבֶעַׁשְמ ידַא קינעטרעטנוא

 טלעג-ףיוקרעטנוא -- ןסקַאװרעטנוא

 ,תּוניִתְנ יד (}) טייקינעטרעטנוא

 תּודְבַע ,הָעְנְּכַה ,תּודְּבְעַתְׁשִה
 ןֵּבְרִּד ,ץֵאָה ,ׁשֵחָה װ ןגָאירעטנוא

 דַּבְעַׁש ,אֵּכַּד ,ַעֵנְכַה װ ןכָאירעטנוא

 זחָא ,ףֹטֲח ,שפָּת װ ןּפַאכרעטנוא

 סיִסָּב ,אָּתְכַמְסַא יד (ס) עגַאלרעטנוא

 ַעְלַטְצִה וו ןעמָאלרעטנוא
 הָנֹוּתְחַּתַה ןֶטֶּב סָאד ביײלרעטנוא

 דּוּפִר ,דָפָר ,ןֶדָא רעד גיילרעטנוא

 דֶּסִי ,ַחֵּנַה ,תַחַּת םיִׂש װ ןגיילרעטנוא
 הָנְׁשִמ-ְןֵגֶס רעד () טנַאנעטַײל-רעטנוא

 ְּךֶמֶס ,ְךֵמָּת ,תֶנֵעְׁשִמ רעד (ןע) ןעלרעטנוא

 דַעַס

 דַעַס ,ְּךֹמָס ,ְךֹמָּת װ ןענעלרעטנוא

 ןֹוׁשָל קלֲחַה ,ףנֲחַה וו ןקעלרעטנוא

 ףֵּנַחְתֶה װ ךיז ןקעלרעטנוא
 תּונָפְּנַח ,הָּפֵנֲח יד (ןע) ַײרעקעלרעטנוא

 ׁשֹּקַמ ,ׁשּוק װ ןרינימרעטנוא

 (םעד רעטנוא -מ רּוצִק ) ּפערּפ ןרעטנוא

 תַחַּתִמ

 יד (ןע) גנומענרעטנוא רעד םענרעטנוא

 לָעְפִמ
 הָמְזִי ֹומְצַע לַע לַּבַק װ ןעמענרעטנוא

 הָמְזָי לַעַּב ,ןָלְּבַק רעד (ס) רעמענרעטנוא

 ,לֶיַח... ,םיִלָעְּפ בַר ידַא שירעמענרעטנוא

 ר
 תֶרָּתְחַמ יד (}) דרערעטנוא

 יֵעָקְרַק-תַּת ,יִּתְרַּתְחַמ ידַא שידרערעטנוא

 לֵׁשְכַה ,-דַע לֵבֹוה ,-דַע הֹוָל װ ןריפרעטנוא
 לֹּכַהְּךַס ,םּוּכֶס רעד (ןע) יצרעטנוא

 רֶעְבַה ,קֵלְדַה ,תַּצַה װ ןדניצרעטנוא

 הָּטַמְל ְךֹׁשָמ ,םֵּכַס װ ןעיצרעטנוא

 םֶרָה ,לֵׁשְפַה װ ןרעשַאקרעטנוא

 דּוחְׁש רעד (}) ףיוקרעטנוא

 דַחֹׁש סָאד (רע) טלעג-ףיוקרעטנוא



 ןרימרָאפינוא -- ןפיוקרעטנוא

 דַחֹׂש ןֹתָנ ,דֵחַׁש װ ןפיוקרעטנוא

 םָּכַחְתִה ,הנָא װ ןעמוקרעטנוא

 ׁשאֹר יּוּסִכל תֶׁשָר יד (ס) עקּפוקרעטנוא

 הָּׁשֶא לָׁש
 תיִנֹוּתְחַּת סָאד (רע) דיילקרעטנוא

 לֵּמַע ,ןיִגּורָסְל דֵּמַל װ ןלענקרעטנוא

 הָנְׁשִמ תֶרֶתֹוּכ סָאד (ךע) לּפעקרעטנוא

 ,זִזָה ,ַחְּנַה ,בֵרק ,םיִׂש װ ןקוררעטנוא

 טְׁשֹוה

 ַעַפֹוה ,בֶרֶקְתִה װ ךיז ןקוררעטנוא

 עיִּתְפַמְּב
 הָאָרֹוה רעד (|) טכיררעטנוא

 דֶּמַל װ ןטכיררעטנוא

 (תחתמ) ףֵצָה וו ןעקנעוושרעטנוא

 ַעֵיַסְמִד אָּנַּת רעד (ס) רעּפוטשרעטנוא

 ןיִגּורְסְל ףֹחָּד ,ףֹחָּד  ןּפוטשרעטנוא

 ךֶמֶס ,הָכיֵמְּת ,ְּךֶמֶּת רעד (}) ץיטשרעטנוא

 ,הָכיִמְּת ,הָרָזֲע יד (ןע) גנוציטשרעטנוא

 ַעּויִס ,הָקָזְחַה
 ַעֵיַס ,ְּךֹמָס ,ְךֹמֵּת ,רֹזָע װ ןציטשרעטנוא

 ְךִּיַשַה ידַא עטשרעטנוא ,טשרעטנוא

 הָּטַמ לֶׁש קֶלַח ,הָּטַמְל
 ,ןֵּכ ,תֶבֶׁשֹוּת ,דּוסְי רעד (}) לעטשרעטנוא

 דיִמֲעַמ ,ןֹוכְּד
 ;תַחַּתִמ דֵמֲעַה ,ְךֹמָּת װ ןלעטשרעטנוא

 (רכו די ,ןזוא) הֹטָנ ,בֵרָק

 ִּתְחַּת םֶרֶז רעד (ןע) םָארטשרעטנוא

 ,הָׁשּגְדַה יד (ןע) גנוכַײרטשרעטנוא

 הָמָפִסַח
 םִעְּטַה ,ׁשֵּגְדַה װ ןכַײרטשרעטנוא

 ,קּוּלִח ,ׁשֵרָפָה ,לָּדְבֶה רעד ({) דיישרעטנוא

 תייר
 הָנָהְבַה ,הֶלָּדְבַה יד (ןע) גנודיישרעטנוא

 ןַחְבַה ,ׁשֵרְפַה ,לָּדְבַה וװ ןדיישרעטנוא

 לֵדָּבִה װ ךיז ןדיישרעטנוא
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 ;תיִּתְׁשַּת ,הָנְטִּב רעד (}) גָאלשרעטנוא

 ֹולְׁשַּכ
 ;ןקְתַה ;ןיִגּורְסְל הֵּכַה װ ןגָאלשרעטנוא

 ׁשֹחָּב
 תיִּתְׁשַּת ;הָנְטִּב רעד ({) קַאלשרעטנוא
 קֵחַטְצִה וװ ןעלכיימשרעטנוא
 דּוחְׁש;.ןּוּמִׁש ,הָכיִס רעד (}) רימשרעטנוא
 דַחַׁש :ןֵּמַׁש ,הָכיִס הֹׂשָע װ ןרימשרעטנוא

 ץצק ,תֹרָּכ ,ַעֹדָּג װ ןדיײנשרעטנוא

 קֹוׁש רעד (ךע) לקנעשרעטנוא
 לֵהַנְמיִדַגְּס רעד (}) ףעשרעטנוא

 הָכָרֲעַה-יִא יד (ןע) גנוצעשרעטנוא

 ְךיִרֲעַהְל אֹל װ ןצעשרעטנוא

 ,ךֶמֶס ,דַעַס ,הָכיֵמְּת רעד (}) רַאּפשרעטנוא

 דָעְסִמ
 .ְךֵּמַס ,ְּךֹמָס ,ְךֹמָּת װ ןרַאּפשרעטנוא

 דֹעֶס

 ,םיִנָּפ דַמֲעַה ,קֵחַׂש ,ןֵּגַנ װ ןליּפשרעטנוא

 ףֵּנַחְתִה

 דּוצִר רעד (ןע) גנורּפשרעטנוא

 ץפק ,רֹתָנ ,רֵתָּנִה װ ןעגנירּפשרעטנוא

 דַצַר ,טַעְמ
 םֹתָח װ ןבַײרשרעטנוא
 ,בָּיַחְתֶה ,םֹתָח װ ךיז ןבַײרשרעטנוא

 םָּכְסַה
 םּואְנ ,הָמיִתֲח רעד ({) טפירשרעטנוא
 םּוקְי רעד (}) סרעווינוא

 ִלְלֹוּכ ,יָלָלְּכ ידַא לַאסרעווינוא
 ,הָטיִסְרָביִנּוא רעד (}) טעטיסרעווינוא

 הָלָלְכִמ
 דּוחַא יד (ס) עינוא
 םיִּדַמ רעד (ןע) םרָאפינוא
 תּודיִחֲא יד (}) טעטימרָאפינוא

 דַחַא װ ןרימרָאפינוא
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 דיִחָי ,תּואיִצְּמַה-רֵקָי רעד (}) טַאקינוא

 רֹוקָמ ,ֹוניִמְּב

 ֹוניִמְּב דיִחָי רעד (ס) םוקינוא

 הָנוַכְּב וווד ןטסימנוא

 (ךרעב םרג 31 .103/) הָּיִקְנּוא רעד (ן) ץנוא

 יאֵנְּת ,רֶדֵס ,הָטיִׁש ,ןֶפֹא רעד ןפוא
 םִיַפְלְטִל רֵמְּסַמ רעד (סע) לַאנּפוא
 סָאד :יָניֵאָרְקּוא ידַא שינַיַארקוא

 תיִניֵאֲרקּוא

 הָניִאְרְקּוא יד (ס) ענַיַארקוא

 ןיִחְתֹור ,םיִחְתֹור רעד (ן) ּפָארקוא

 ןֹומְדַק -- יִׁשאֵר ףּורָצ פערּפ "רוא
 הָרָעְס ,רַעַס רעד (ןע) ןַאגַארוא

 ןיִנ סָאד (ךע) לקינייארוא
 ןֹומְדַק ידַא טלַארוא

 ןֹומְדַק יאֵנְּת רעד (ןע) גנידַאברוא
 ןֹומְדִק רּוצִי רעד (}) ףַאשַאברוא

 אָמָרְג ,םֶרָּג ,הָּבִסְנ ,הָּבִס יד (|) ךַאזרוא
 תַעַּד ,ןיִּד-רַזּג ,ןיִּדקַסְּפ רעד ({) לייטרוא

 חֵכֹוה ,ןיִּד רֹזְּג ,ןיִּד קֹסָּפ װ ןלייטרוא

 םִיַלְגַר יִמ ,ןֶתֶָׁש רעד (ןע) ןירוא

 ןָתְׁשֶל יִלְּכ ,הָנֵּתְׁשַמ רעד (}) לַאנירוא

 ןָתָּׁשַה סיִּכ יד (}) זָאלב-ןירוא

 הָׁשְפֶח רעד (ן) ביולרוא
 ןֹומְדַק ׁשיִא רעד (}) שטנעמרוא

 יַּפְלַק יד (ס) ענרוא

 יִלּויִה רֶמֹח רעד (}) טנעמעלערוא
 ךֶבַנ רעד (}) לַאווקרוא

 ןֹומְדַק רֹוקָמ ,ןֹומְדִק ןִיֶעֵמ רעד גנורּפשרוא

 הָּלִחְּתַכְּלִמ ידַא ךעלגנירּפשרוא

 ףֹוקְׁשַמ רעד (ס) קַאשוא

 םִא ,יִּכ ,...ָׁש נָאק זַא

 תאֹוָּכ ,ֹוזָּכ ,הֶזָּכ נָארּפ אֵזַא

 ןֵקְנַח יי (|) טָאזַא
 רּוּמִה רעד 60 טרַאזַא

 טַאטסעטַא -- טַאקינוא

 ְךיִא ,הֶזָּכ ןֶפֹאְּב ,ְּךָּכ ודַא ױזַא
 -ִׁש תַּמְעְלִּכ ,-ָו תֹויֲה װ ױזַא

 םֶתֶס ,אָמְלַעְּב ךיז ױזַא
 דֹוע לָּכ ,דֹועְּב ,יָׁש ןַמְז לָּכ יו גנַאל ױזַא

 לֹוכָיְבִּכ ,רֹמאֵל ,ּונֵיַהְּד ןגָאז וצ ױזַא

 ינְְסַא ,יִתָיְסַא ידַא טַאיזַא
 הָּסְחַמ ,טָלְפִמ ,טָלְקִמ רעד (}) ליזַא

 הָיְסַא יד עיזַא

 יאֵהְּכ ,הֶזָּכ נָארּפ רעכלעזַא

 הָּמִי ,םַגֲא יד (ס) ערעזָא

 יִּכ דַע ,רֶׁשֲא דַע ,דַע ודַא שזַא

 איִצֹוהְל ,...ל טֶרְּפ ,דֵבְּלִמ פערפ ץוחַא

 תּויָרֲחַא יד (}) תוירחַא

 יאֵרֲחַא ידַא קידתוירחַא

 ןֵה ,הֶאְר ,הָבָה ,אָה ,יִרֲה ,הֵּנִה ודַא טָא

 ֹוז הָרּוצְּב ,ְךָּכ װדַא ױזַא טָא

 םֹוטָא רעד (ןע) םָאטַא

 יֵמֹוטֲא ידַא שימָאטַא

 ,הָפְקְתַה יד (ס) עקַאטַא דעד (ן) קַאטַא

 ףֵקְתֶה

 ףֵקְתַה ו ןריקַאטַא
 חָּפְסִנ רעד (ס) עשַאטַא

 ףֹׁשָנ ,םֹׂשָנ װ ןעַײכטָא

 קֵּבַאְתַה ,טֵלְתַא רעד ({) טעלטא
 תּוקְּבַאְתִה ,הָקיִטיִלְתַא יד קיטעלטַא

 לֵלֲח ,הָריִוֲא ,ריִוֲא יד (ן) רעפסָאמטַא

 ריִוֲאָה
 סֹורֹוקיִּפָא ,רֵפֹוּכ רעד (}) טסיעטַא

 הנְדַס .הָדָּבְעַ ,ןָפְלֶא יד (ס) עילעטַא
 לָבָה ,םָׁשֶנ ,הָמיִׁשְנ רעד (ס) םעטָא

 םֹׂשָנ װ ןעמעטָא

 תּוׁשִּקַנְתִה רעד (}) טַאטנעטַא

 ׁשֵּקַנְתִמ רעד (ס) רָאטַאטנעטַא

 ,רּוׁשֲא ,הָמֹולְּפיִּד רעד (}) טַאטסעטַא

 הָצָלְמַה



 טייקנבעגעגרעביא -- עיפָארטַא

 יי יי עכיא | א נטטלערעט ים עא רטָא 7 ,לּודלִּד ,תּונַנְתִה יד (ס) עיפָארטַא

 ןָזְלַא

 ְךֵׁשֹוּמַה-ַחֹּכ ידַא (ס) עיצקַארטַא

 רַאּת ,גיׂשַמ רעד יי טובירטַא

 ...ןֵה נָאק יא

 ליִּגְרַּת ,ףּולא ,ןּוּמִא ידַא ;(ןע) גנוביא

 יִלַעָּג ,ליִעְגַמ רעד (ןע) לביא
 לעֶּג װ ןעלביא

 לֵּגְרַּת ,ףֵלַא ,ןֵּמַא װ ןביא

 ַּב ,יַנְּפ לַע ,לַעֵמ ,לַעַּמִמ ,לַע ּפערּפ רעביא

 ..ָמ רֵתֹוי

 רבעמ ,הלועפ לע הרזח אטבמ ּוונָאק רעביא

 דועו

 תֶבֹתְּכ בֹּתְכָלְו רֹזֲח װ ןריסערדַארעביא

 ׁשֶדָחַמ

 הֶאָּבַה הָנָּׁשַּב װדַא רָאי ַא רעביא

 תּוזיִזְּפ ידַא (ןע) גנולַײארעביא
 ַעּובָׁש דֹועְּב װדַא גָאשכַארעביא

 םֹוקָמ לֶכְּב ודַא לַארעביא

 ,תּופיֵצְרִּב ,קָסְפֶה יִלְּב ודַא דנַאנַארעביא

 הָז לַע הֶז

 יּוּנָׁש יד (ןע) גנושרעדנַארעביא

 הֹנָׁש װ ןשרעדנַארעביא

 ׁשֹרָחְו רֹזָח ,בּוׁש ׁשֹרָח וי ןרעקַארעביא
 דֵּבַע ,הֵּבְרַה דֹכֶע ,דֵּבַע װ ןטעברַארעביא

 הָדֹובֲע י"ע הֹנָׁש ,בּוש

 גַיְתִה װ ךיז ןטעברַארערביא
 יּוּבִר יד (ןע) גנורעקלעפַאברעביא

 ןיִסּולְכּוא תּוצְצֹוּפְתִה ,ןיִסּולְכּוא

 ןיִסּולְכּואְּב הֵּבְרַה װ ןרעקלעפַאברעביא
 ץּוּפְׁש ,ׁשֶדָחַמ יּוּנְּב רעד יוברעביא

 ׁשֶדָחַמ הֹנָּב װ ןעיוברעביא

 עֵּפְׁשַה ,ףֵפֹוּכ װ ןגייברעביא
 הָפָלְחַה ,תָכְרֲעַמ ,יּוּנֶׁש רעד (}) טַײברעביא

 ףֵלֲחַה ,הֹנָׁש וו ןטַײברעביא
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 ףֵלַחְתִה ,הּנַּתְׁשִה וו ךיז ןטַײברעביא

 ,הָחּורֲא ,תיִרֲחַׁש-תַּפ רעד (ן) סַײברעביא

 הֶּלַק הָליִכֲא ,הּיִרְּב

 הָחּורֲא סָאד (ס) ןסַײברעביא

 ֹוא תיִרֲחַׁש-תַּפ לֹכָא װ ןסַײברעביא

 םִיַּנְׁשַה םִע ּךֹתָח :םִיַרָהֶצ תַחּורֲא

 ,דיִרָׂש ,תּורָאָּׁשִה רעד (}) בַײלברעביא

 ףֵדֹוע ,רָיְׁש ,תיִרֲאְׁש ,הָטיִלְּפַה-תיִרֲאְׁש

 בֵּכַעְתִה ,רֵאָׁש ,רֵאָּׁשִה װ ןבַײלברעביא

 ףֶּדְפַּד װ ןרעטעלברעביא

 תֹוצֹונ-רַּכ ,תֵסָּכ יד (}) טעברעביא

 הָחיִלְס תַׁשֵּקַּב ,סּויִּפ רעד טעברעביא

 הָחיִלְס ׁשֵּקַּב ,סּיַּפ װ ןטעברעביא

 בּוׁשָו בּוׁש ַעֵצַה װ ןטעברעביא

 סִיַּפְתִה װ ךיז ןטעברעביא

 רעד (}) ךורברעביא (|) ךָארברעביא
 ּוַנׁש ,ְךּוּפִהַה תַּדַקְנ ,רֵּבְׁשַּמַה תַּדַקְנ ,רֵּבְׁשַמ

 קֶזָח

 רֹׂשָּג װ ןקירברעביא
 ַעֵנְכַה ,ַחֵצַנ ,רֹבָׁש װ ןכערברעביא

 לֹפָנ ;רֵבָּׁשִה װ ךיז ןכערברעביא

 ,רֹוזְחַמ ,רָבֲעַמ ,הָרָבֵע רעד (}) גנַאגרעביא

 הֵּיִצֲח ,הָיָצֲח ,תּופְּלְַת ַחְתֶה ,ףּוּלִח ,הָפְּגַמ

 הֹצָח ,ףלָח ,רֹבָע װ ןייגרעביא

 לֵיט ,ְךֵּלַהְתִה װ ךיז ןייגרעביא

 יִלָּכ לֶא יִלְּכִמ קֵרָה ,קֹצָי װ ןסיגרעביא

 רָאְׁשִנ ידַא ןבילבעגרעביא
 ,יַּדִמ רֵתֹוי ןֹתָנ ,דֵקְפַה ,רֹסֶמ װ ןבעגרעביא

 רַּבְסַה ,רֵׂשַּב

 -לֶא לֹפָנ ,רָּסַמְתִֶה װ ךיז ןבעגרעכיא

 רֵסֹומ ;ז"ָכֹומ רעד רעבעגרעביא

 ,רּוסָמ ,דֵקָפִמ ,רָסְמִנ ידַא ןבעגעגרעביא

 ןּותָנ ,ׁשָפָנ דיִדָי

 ,תּוריִסְמ יד (}) טייקנבעגעגרעביא

 תּורְּכַמְתַה
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 הָּפֲחֶמ ידַא טקעדעגרעביא

 ְךּופָה ,ְךֹופֲהַנ ידַא טיירדעגרעביא

 ,רָחָי לֵקְׁשִמ ,הֶעָרְכַה סָאד טכיוועגרעביא

 הָרֵתִי תּוביִׁשֲח

 רֵּבַגְתִה וו ןקיטלעוװעגרעביא
 ַעֵבָׂש ידַא טקיטעזעגרעביא

 קָּתְעָמ ,םֶּגָרֲתְמ ידַא טצעזעגרעביא

 ׂשָּפַחְמ ידַא ןָאטעגרעביא

 רָאְׁשִמ ,בּוזָע ידַא טזָאלעגרעביא
 ,יָד יִלְּב דַע ,רֵתֹוהְו יַּד ידַא גונעגרעביא

 יֵַּמְל
 ׁשָגְרִנ ידַא ןעמונעגרעביא

 סֶרדִנ ,סּורָּד ידַא ןרָאפעגרעביא
 םֹוקָמ סָפֶא דַע אֵּלַמ ידַא טלופעגרעביא
 סּועָל ידַא טַײקעגרעביא

 םָּכֲחְמ ידַא טלגולקעגרעביא
 קָסְפִמ ,קָּתִנֶמ ידַא ןסירעגרעביא

 םָּכְחַתְמ ,םָּכֲחֶמ ידַא טציּפשעגרעביא

 ,תֹוכָרֲעַמ יּוּנַׁש יד (ןע) גנוריּפורגרעביא

 ּךְרעַמ
 ְךָרֶעָמ ידַא טריּפורגרעביא
 ְךֹרָע װ ןריּפורגרעביא
 ּוסְּכ ,אָפָח ,הָּפָח יד (}) קעדרעביא

 הֹסָּכ ,הֹסָח ,הֹפָח װ ןקעדרעביא

 סיִּפְדַּת ,הֵקָּתְעַה רעד (}) קורדרעביא

 ,ְךּוּפִה ,תּוכְּפַהְתִה רעד (ןע) יירדרעביא

 תּוכְפָהַה

 בֵסָה ,ְּךֹפֶה װ ןעיירדרעביא

 עַּסְׁש װ ןקַאהרעביא

 הָחיִסְּפ ,גּולָּד יד (ןע) גנורעּפיהרעביא

 ַחֹסָּפ ,גֵּלַּד ,גלָּד װ ןרעּפיהרעביא

 לֵקְׁשִמ ףֵדֹוע יד גָאוװרעביא

 הָריִגֲה יד (ןע) גנורעדנַאװרעביא

 רֵּגַה װ ןרעדנַאוורעביא

 ַעיִרְכַמ ידַא קידנגיוורעביא

 ןרזחרעביא -- טקעדעגרעביא

 ,הָרָבֲעַה ,הָבָסֲה ,הָּבַסֲה רעד (}) זַײװװרעביא

 רוי
 רֹסָמ ,רֵבֲעַה ,בֵסָה װ ןזַײװורעביא

 ,תּורְּבַּגְתִה יד (ןע) גנודניוורעביא

 תּוׁשְׁשֹואְתִה

 ׁשֶׁשֹואְתִה ,רֵּבַּגְתִה װ ןדניוורעביא

 לֹקָׁשְו רֹזָח ;ַעֵרְכַה וו ןגעוורעביא

 לֹכָי ,רֵּבַּנְתִה וו ןקיטלעוורעביא

 תּורְרֹועְתִה ,הָציִקְי יד (ןע) גנוקעוורעביא

 רֶעָה ,ץּוק ,רֵרֹוע וו ןקעוורעביא

 רּוע ,רֵרֹועְתִה װ ךיז ןקעוורעביא

 ףּוּלִח יד (ןע) גנולסקעוורעביא
 ףֵלֲחַה װ ןעלסקעוורעביא
 רֵּבַּנְתִה װ ןגרעוורעביא

 טְטֹוקְתֶה װ ךיז ןעלטרעוורעביא
 הָחְּגְׁשַה ,הָקָיְדְּב ,רּוּקִס רעד עזרעביא

 ,עֵפָׁש ,הָאיִבְס ,הָעָּבְׂשַה רעד טעזרעביא

 ׁשֶדֹּג

 ַעֵבָׂש ידַא טקיטעזרעביא

 ,אבָס ,ַעֵּבַׂש ,ַעֵּבְׂשַה װ ןקיטעזרעביא

 יֵּדִמ רֵתֹוי לֵכֲאַה
 ,רֵּקַּב ,-לַע ןִיַע םיִׂש ,רֹקָס װ ןעזרעביא

 ַחֵּקַּפ ,קֹדָּב ,דֹקָּפ
 בֵל םיִׂשָל אל װ ןעזרעביא

 ;ַהיִּגַמ ;ַחיִגְׁשַמ ,חַּקַּפ רעד (ס) רעעזרעביא

 ןֹוּבְׁשֶח-הֵאֹור

 ;הָלָּתְׁשַה ;םּוּגְרִּת יד (ןע) גנוצעזרעביא

 רֵזֹוח רּוּדִס ,תֶרֶזֹוח הָבָׁשֹוה

 םָּגְרֲתְמ ידַא טצעזרעביא

 רֶּדַס ,בֵׁשֹוה ;לֹתֶׁש ;םַּגְרַּת װ ןצעזרעביא

 בּוׁש

 ,ןָמְּגְרַתְמ ,םֶּגְרַתְמ רעד (ס) רעצעזרעביא

 קיִּתְעַמ
 הָרְזֲח ,ןּוּנֶׁש יד (ןע) גנורזחרעביא

 םֵּכַס ,דֹוס הֶּלַּג ,רֹזָח ,ןֵּנַׁש װ ןרזחרעביא



 ןקיטכעמרעביא -- םכחרעביא

 םֶכָח ,ּהָנָּתְׁשִנ הַּמִמ םָכָח רעד םכחרעביא

 םֶכָחַמ
 דָחֶא םֹוי ּךֶׁשָמְּב הֹהָׁש װ ןגָאטרעביא

 ,םֵרֹוצ ,ַהֹובְּג יַּדִמ רֵתֹוי ןֹוט רעד ןָאטרעביא

 ךֵתְמ
 רֵתֹוי הֹׂשָע ,תֶרָחַא הֹׂשָע װ ןָאטרעביא

 שֵּפְחַּת ,ׂשֵּפַחְתִה ,םיִדָגְּב ףֵלְחַה ;יֵּדִמ
 (םיפלק) ףֹרָט װ ןשַאטרעביא

 ףֵלֲחַה װ ןשיוטרעביא

 תיִׁשאָר תֶרֶתֹוּכ רעד (ןע) לטיטרעביא

 רַאָּב ,ׁשֵרָּפ װ ןשטַײטרעביא

 דֵרְּפַה ,לֵּדְבַה ,הֹצֲח ,קֶּלַח װ ןלייטרעביא

 לָבָס :קֵּתָעָה רעד גָארטרעביא

 םֹוקָּמִמ בֹחָס ,קֵּתְעַה װ ןגָארטרעביא

 ,רֹסָמ :ןַמָז יֵּדִמ רֵתֹוי דֶגֶּב ׁשֹבֶל :םֹוקָמְל

 אֵּׂשַה ,ֹוּב דֹמָע ,לֹבָס

 גֵלֶפַה ;הָריִּד רֹבָע װ ךיז ןגָארטרעביא

 גאָּד ,לקָׁש ,רֵהְרַה װ ןטכַארטרעביא

 זָרְפֶמ ,םֶזְגמ ידַא ןבירטרעביא

 ,הָזָרְפַה ,הָמָזְגַה יד (ןע) גנובַײרטרעביא

 ט"ו היי
 םַזְגַה װ ןבַײרטרעביא

 הָרֵבֲע יד (ןע) גנוטערטרעביא

 רֹבָע ,גֵּלַּד ,הֹצָח ,רֹבָע װ ןטערטרעביא

 הָרכֲע
 הֹקָּבְדַה ,הָגָּׂשַה רעד (}) גָאירעביא

 הֹלָע ;(הצירב) קַּבְדַה ,גֵּׂשַה װ ןגָאירעביא

 ןֹורְתִי גֵּׂשַה ,-לַע
 רֵחַא ,םָזְגִמ ,יַּדִמ רֵתֹוי ,רָּתִיְמ ידַא קירעביא

 ףֵדֹוע ,תֶרָתֹוי יד (}) טַײקירעביא

 תאֹ דַבְּלִמ ,בֵּגַא ודַא סנקירעביא

 ףֹטֲח .ןֹוזָּפִחְּב הֹׂשָע ,םִזְגַה ו ןּפַאכרעביא

 הָמָרֲעַה יִד (ןע) גנורטיכרעביא

 הָמ רַבְּד גֵׂשַה װ ןעווערטיכרעביא
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 לֹע םיִׂש ,יַּדִמ רֵתֹוי סֵמָעַה װ ןדָאלרעביא

 אֹוׂשָּנִמ דֵבָּכ

 הָׁשיִטְנ :ןֹובָּזִע רעד זָאלרעביא
 ַחֵּנַה ,בֹוָע ,רֵתֹוה ,רֵאְׁשַה װ ןזָאלרעביא

 ׁשֵרֹוה ,שטָנ
 הָרָבֲעַה ;הָצּורְמ ,ץֹורֵמ רעד (}) ףיולרעביא

 רַחַא הָנֲחַמְל
 הֹצָח ,הָציִרְּב רֹכֶע ,רֹכָע װ ןפיולרעביא

 ףלָח .יּדְרִּד ץּור ,הָעיִרְּב
 רֵבֹוע ,הָציִרְּב רֵבֹוע רעד (ס) רעפיולרעביא

 רַחַא הָנֲחַמְל
 רֵרְוַא װ ןרעטפולרעביא
 ,הקָּתְעַה ,תֵעַּדַה בּוׁשִי רעד (}) גיילרעביא

 רַחַא םֹוקָמְל הָמיֵׂש
 ,תַעַּדַה-לּוּקִש ,רּוהְרָה יד גנוגיילרעביא

 רָחַא םֹוקָמְל הָמיֵׂש ;תֵעַּדַה-בּוׁשְי
 םיִׂש ,רֵחַא םֹוקָמְל םיִׂש װ ןגיילרעביא

 םֵגְרַּת ,רֵאָּב ,ׁשֵרָּפ ;תֶרֶחַא הָרּוצְּב
 ְךֵלָּמִה ,בֹׂשָח ,רֵהְרַה װ ךיז ןגיילרעביא

 תֵׁשַעְתִה ,הֹרָטְו לֹקָׁש
 רֹזָח ,בּוׁש אֹרְק ,אֹרֵק װ ןענעיילרעביא

 אֹרָקְו
 רֹסָמ ,רֵבֲעַה יו ןרעפילרעביא
 םיִמָי תַכָרֲאַה ;הָיְוֲח יד (ןע) גנובעלרעביא
 ,הֹכָז ,"יִרֲחַא םיִמָי ְךַרֲאַה װ ןבעלרעביא

 הָיוֲחַּב הֹכָז
 ַחֹּכ ,ןֹויְלָע ַחֹּכ ,הָמְצָע יד טכַאמרעביא

 ֹוטְלַׁש ,קָזָח
 רָבָּדַה ֹותֹוא הֹׂשָע ,הֹנָׁש װ ןכַאמרעביא

 ביִטיֵה ,בּוׁש
 הָׁשּודְּג הָּדִמ יד (}) סָאמרעביא
 םִיַתָרֲחָמ ודַא ןגרָאמרעביא

 ,ףֹרָט ,בֵּבְרַע .(רפסב ףד) ְךֹפָה וו ןשימרעביא

 ְךֵּבַס

 ַחֵצַנ ,-לַע רֹבָּג ,רֵּבַּנְתִה װ ןקיטכעמרעביא
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 ןֹויְלֶע םָדָא-ְזָּב רעד (}) שטנעמרעביא

 ַחֹּכִמ הָלְעַמְל ידַא ךעלשטנעמרעביא
 יִׁשֹונֲא-לַע ,ׁשֹונֲא

 הָשָּדְגַה רעד טסעמרעביא

 לַעֵמ (םעד רעביא -ִמ רּוצק) ּפערּפ ןרעביא

 עַבַָּה ּךֶרֶדֶל לַעֵמ ידִא ךעלריטַאנרעביא
 הָלְיַל-ְןֵּב ,הָלֵיַל ְךֶׁשָמְּב ודַא טכַאנרעביא

 (שדחל ןשימ) ְךֹפָה װ ןעוועצינרעביא

 הָניִל יד (ןע) גנוקיטכענרעביא

 ןּול װ ןקיטכענרעביא

 גֹפֶס ,ַחֹקָל ,לֵּבִק װ ןעמענרעביא

 הֵאָּגְתִה :בֶּלַל ַחֹקֶל יי ךיז ןעמענרעביא
 יּּנָׁש יד (ןע) גנורעדנערעביא

 הֹנָׁש װ ןרעדנערעביא

 רֵּגְסַה ,דֵקְפַה ,רֹסָמ װ ןרעפטנערעביא
 ללָז ;יֵּדִמ רֵתֹוי לֹכָא װ ךיז ןסערעביא

 הָמָדֲאָה לַעֵמ ידַא שידרערעביא

 ַחֹלָׁש ,רֵבֲעַה װ ןעלקעּפרעביא
 ףֵלֲחַה ,הָרְיִּד רֹבָע װ ךיז ןעלקעּפרעביא

 םֹוקָמ
 ,תּולְּפַנְתִה ,הָפְקְתַה רעד (}) לַאפרעביא

 תּומָּלַא ,תּוׁשֹּקַנְתֶה

 ׁשֹּקַנְתֶה ,ףֵקְתַה ,לָּפַנְתִה װ ןלַאפרעביא

 ׁשָפְְּ
 הֶּלגֶס םַע סָאד (רעקלעפ) קלָאפרעביא
 ('וכו הריסב ,הלגעב) הָיְצַת רעד רָאפרעביא

 הֹצָח ;םֹוקָמְל םֹוקָּמִמ ַעֹסֶנ װ ןרָאפרעביא
 (והשמ וא והשימ לע) רֹבָע ('וכו הריסב ,הלגעב)

 ׁשֹדָּג ןלופרעביא
 ָבֲעַה רעד (}) ריפרעביא

 הָתָחְׁשַה ,זּוּבְזִּב ,לּוקְלִק
 ,לֵקלַק : -רָבֵעְל לֵבֹוה ,רֶבֵּעַה י ןריפרעביא

 תַחְׁשַה ,זְַַּּב
 תא) תַחְׁשַה ;הָריִּד רֹכָע װ ךיז ןריפרעביא

 (חמצע

 ;-רָבֵעְל הָלָבֹוה ,הָרָב

 ןקוקרעביא -- שטנעמרעביא

 ;הָלָּתְׁשַה רעד (ןע) גנוצנַאלפרעביא

 שֶדָח םֹוקָמְּב הֶבָׁשֹוה
 םוקממ הרבעה י"ע) לֹתָׁש וו ןצנַאלפרעביא

 ׁשֶדָח םֹוקָמְּב בֵׁשִי ,(םוקמל

 ;ויָתֹודְּג לַע הָרָבֲע רעד (}} סולפרעביא
 הָרְתִי ,רָתֹומ ,ףֵדֹוע

 רַתָי ,ׁשּודָּג ,רָּתִיְמ ידַא קיסילפרעביא
 רֹבָע ,ףלָח ,ףָעיִּב רֹבָע װ ןעילפרעביא

 הָבָׁשֲחַמְּב
 לֹאָׁשְו רֹזָח װ ןגערפרעביא
 ֵּדִמ רֵתֹוי םִּלַׁש װ ןלָאצרעביא
 ,הָּטִמ יִנְבִל ,ַעּוצִי ,עֶצֵמ רעד (}) גוצרעביא

 ּוּפצ ,יּוַּּכ ;הָיִפִצ
 יּוסִּכ רעד יצרעביא

 ןֹויְלֶע גיִרָא רעד (}) גיײצרעביא

 עֶנְכַׁשְמ ידַא טגַײצרעביא

 יַעּונְכִׁש ,הֶרָּכַה יד (ןע) גנוגייצרעביא

 הָנּומֶא ,תּועְנְכַּתְׁשִה

 ַַכֹוה ,ַעְנְכַׁש װ ןגַײצרעביא

 חֵכְּוִה ,ַעֵנְכַּתְׁשִה װ ךיז ןגַײצרעביא

 ןֵמְּזַה לַעֵמ ידַא ךעלטַײצרעביא

 דֹקָּפ ,רֹפָס װ ןלייצרעביא
 ַחתָמ ;יַּדִמ רֵתֹוי ַחֹתָמ ;הֹסָּכ װ ןעיצרעביא

 הֹפָח ,רֵבֲעַה ,בּוׁש ְךֹׁשָמ ,-לַעֵמ

 ַחֵּתַמְתִה ;הָריִּד רֹבָע װ ךיז ןעיצרעביא

 בלָצ ,ְךֹרָּב װ ןעמלצרעביא
 י"ע הֹנָׁש ;בָטיֵה לָׁשַּב װ ןכָאקרעביא

 סּפֶּת :לֹקָע .הָחָּתְרַה
 לַע ףֵסֹוה ;הָּינְׁש דָּיִמ הֹנָק װ ןפיוקרעביא

 דַחַׁש ;ריִחָּמַה
 ה"יָח :םּוצְמֶצֶּב היָח ;רֹבֲע װ ןעמוקרעביא

 רֵבַגְתִה :רַטַּפְתִה ;הָׁשָק בָּצֵמְּב
 ;רֵקסִמ ,הָריקְס ,רּוּקִס רעד (}) קוקרעביא

 תֶרֹּקִּ
 ַחֵגְׁשַה;קֹדָּב ;-לַע רֹבָע ;רֹקָסי ןקוקרעביא



 ךיז ןפָאלשרעביא -- ַײקרעביא

 סַעֵל ,הָסיִעְל ,הָרֵּג רעד יײקרעביא

 רֹזָח ;בּוׁש סעֶל ,הֶרָג הֵלֲעַה װ ןעַײקרעביא

 רֵהְרַה ;-לַע
 רֹבָע ;הָמְכָחְּב הֹלָע װ ןגילקרעביא

 תּוּיִמּומְרַעְּב

 ,רֵרָּב ,גּוס ,רֹחָּב װ ןבַײלקרעביא
 הֹרָּב

 ,רהנ) הֹצֲח ;הָריִּד רֹכָע װ ךיז ןבַײלקרעביא
 (לובג ,רה

 ןָרְרַּב רעד (ס) רעבַײלקרעביא
 תַעַּדַה ןיִנֲא ,ןֶרְרַּב ידַא שירעבַײלקרעביא

 -לּוּקִׁש ,תֵעַּדַה-בּוׁשְי רעד רעלקרעביא

 בּוׁשִח ;תַעַּדַה

 ;בֵטיֵה בֹׂשָח ;רֹזָחְו לקָׁש װ ןרעלקרעביא

 גאָּד

 ,תּוכְפָהַה ,סֶרָה :ְךּוּפַה רעד רעקרעביא

 הָּכִיִפֲה
 ;סֹרָה ;בֵּבְרַע ;לֵּבְלַּב ;ְּךֹפָה וו ןרעקרעביא

 הֹנָׁש ;תֹומָלֹוע ְּךֹפָה

 ;לֵּבְלַּבְתִה :ךֵּפַהְתִה װ ךיז ןרעקרעביא

 סֵרָהַה ;הֵּנַּתְׁשִה
 ,הָכָפֲה ,הָכָּפְהַמ יד (}) שינערעקרעביא

 סֶרָה ;תֹוכָרֲעַמ יּוּנִש ,יִדֹוסְי יּוּנָׁש

 לַע גֵלְבַה ;הָלֲחַמ רֹבָע וו ןעקנערקרעביא

 ֹובֹואְכַמ

 ָּתְפַה יד (ןע) גנושַאררעביא

 תיִּתִח

 עָּתְפִמ ידַא טשַאררעביא

 תֶּתַח ,ַעֵּתְפַה װ ןשַאררעביא

 דַה ,הָאיִרק רעד (}) ףוררעביא

 הֵקָּתְעַה ,הָזָזֲה רעד קוררעביא

 קֵתָעַה ,זיִזֲה וו ןקוררעביא

 תּורְּבַּדְתִה ;(ביר) תּוחְּכַוְתִה רעד דייררעביא

 לַע רֹזָח ;הֵּבְרַה רַּבַּד ;ַחֵחֹוׂש װ ןדייררעביא

 םיִרּוּבִד י"ע ַעֵּפְׁשַה ;לֵּדַׁש ;םיִרּוּבִּ

 ,תַתֲח ,הָע
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 ,הָתיִרְּכ ;הָקָסְפַה רעד (}) סַײררעביא

 ןֵמָז קֵסָּפ ,אָּתִחַנְתֶא ;קּוּתִנ ,הָעיִרְק
 יַעֹרֵק :קֵּתַנ :קַסֶפַה װ ןסַײררעביא

 תֹרָּכ

 (ןדייררעביא :הא) לֵּדַׁש װ ןדעררעביא

 רֵזֹוח בּוׁשִח יד גנונעכעררעביא

 קדָּב ,הֹנָמ ,בּוׁש בֹׂשָח װ ןענעכעררעביא

 בּוׁשָחְּב הֹעָט ;לֹקָׁש װ ךיז ןענעכעררעביא

 ,המושב ,ךרעב) הָנְלְפַה רעד (}) ץַאשרעביא

 (בצמב

 (בצמב ,המושב ,ךרעב) גֵלֶפַה װ ןצַאשרעביא

 ןֹופָּטִׁש ,הָפָּצֲה יד (ןע) גנומעוושרעביא

 ףֵצָה װ ןעמעוושרעביא
 רֵגְרַּנְתִה ,ףֵטְׁשַה ,ַחֵדָה װ ןעקנעוושרעביא

 ׁשֶלֶּג רעד (ןע) םיושרעביא

 ַחצַנ ,רֵּבַנְתִה װ ןקרַאטשרעביא

 אֵׂשָּנִה ,-לַע הֹלָע װ ןגַײטשרעביא

 תֹועָּד בֹרְּב ַחֵצַנ וו ןעמיטשרעביא

 ,רֵחַא םֹוקָמְּב דֵמֲעַה װ ןלעטשרעביא
 חַזָה ,יוכו ןּוּוּכ ,בָצֵּמַה תֶא הֹנָׁש ;קֵתָעַה

 ַחְַנ ,רֵּבַנְתִה װ ןטַײרטשרעביא

 בֵטְחַה ,קֹחָמ ,הֹחָמ װ ןכַײרטשרעביא

 ְךֹפָׁש :םֹוקָמְל םֹוקָּמִמ ְּךֹפָׁש וו ןטישרעביא

 -לַע ְּךֹפָׁש ;יַּדִמ רֵתֹוי

 רַבֲעַה ;תֹובָכְׁש קֵּתְעֶה וו ןטכישרעביא

 ַעֹוצְקִמ בֵּבַס ,ַעֹוצְקִמְל ַעֹוצְקִּמִמ

 ָּיִנֲאָּב ,הָריִסְּב רֵבֲעַה וו ןפישרעביא
 ּוהָׁשיִמ י"ע ַחֹלָׁש ,רֵּגַׁש וו ןקישרעביא

 ;יּוסְּכ ;הָקָסְפַה רעד (}) גָאלשרעביא
 טּוׁשְק

 ;גיִרָא םִע הֹסָּכ ;קֵסְפַה װ ןגָאלשרעביא

 עֹנָמ ,ַעֵרְפַה :טָׁשק
 ;הָנַׁשְּב וּנַמְז הֵּלַב ;ןּול װ ןפָאלשרעביא

 תֶצְק ןֹׂשָי
 טַעְמ ןֹׂשָי װ ךיז ןפָאלשרעביא
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 לַע ןֹויְלֶע גיִרָא ,יּוּסִּכ רעד (}) קָאלשרעביא

 ץֵעַיְתִה ;ַחֵחֹוׂש װ ןסעומשרעביא

 ,ץֵצַק ,תֹרָּכ ,רֵּתַּב ,ְּךֹתָח װ ןדיײנשרעביא

 רֹזָג

 תֶפֶסֹונ הָעָׁש יד (ןע) העשרעביא
 רֹוָּג ,םֹוָּג װ ןרעשרעביא

 לֵצַּפ װ ןטלַאּפשרעביא

 רֵּבַנְתִה ,ַחֵצַנְתִה ,ׁשֵּקַעְתִה װ ןרַאּפשרעביא

 הָציִפְק ,גּולָּד רעד (ןע) גנורּפשרעביא

 הָחיִסְּפ ,לַעַמ
 ץֹפק ,-לַע גֵּלַּד ,גֵּלַּד וװ ןעגנירּפשרעביא

 ַחֹסָּפ ,-לַעֵמ
 ןּונְגִס ,הֵקָּתְעַה רעד בילרשרעביא

 ;בֹתְכִלְו רֹזָח ,קֵּתְצַה װ ןבַײרשרעביא

 ןנגַס
 בֵּתַּכְתֶה װ ךיז ןבַײרשרעביא

 קיִּתְעַמ רעד (ס) רעבַײרשרעביא

 לּובְג גֵּסַה ,גֹרָח װ ןטַײרשרעביא

 תֶרָתֹוּכ יד ({) טפירשרעביא
 לֵהְבַה ,דֵרֲחַה ,דֵחְפַה וו ןקערשרעביא

 לֵהַּבְתִה ,לֵהָּבִה װ ךיז ןקערשרעביא

 ןקיִר רעד (}) טנַארָאנגיא

 םיִנָּפ רֵּתְסַה װ ןרירָאנגיא

 ,שידִיי ,דיי :האר ) יִדּוהְי רעד (}) דיא

 (טייקשידִיי

 הָעָר ַחּור ,דֵׁש ;ליִלָא רעד (}) לָאידיא
 םֶלֹּג ,טֹויְדֶה ,ליִסְּכ רעד (}) טָאידיא

 יִמֹוקְמ ביִנ ,ביִנ ,םֹויְדיִא רעד (ןע) םָאידיא

 גיִגָה ,הָאָצְמַה ,ןֹויְצִר יד (ןע) יידיא
 ,שֶפָנ תַאְׂשַמ ,גָּׂשִמ ,ןֹויְצַר ידַא לַאעדיא

 ֹוזָח
 תֹונֹויְעַרָה תַרֹוּת יד (ס) עיגָאלָאעדיא
 יָנֹויְעַר ידַא שיעדיא

 תּוהָז יד (}) טעטיטנעדיא

 טכיזפיוארעבייא -- קָאלשרעביא

 ,יּוהְז סקְנֶּפ יד (ס) עטרַאק-טעטיטנעדיא

 תּוהְז תַדּועְּת

 רֵּתַא ,הֹהָז װ ןריציפיטנעדיא
 יּוהְז יד (ס) עיצַאקיפיטנעדיא

 הֶהָז ידַא שיטנעדיא

 תּוהָז יד (}) טייקשיטנעדיא

 אָּבַה ַעּובָׁשַּב רפ װדַא ךָאוװ עדוויא

 ;קֹוּניִצ ;דֶּדַבְמ רעד (|) רָאטַאלָאזיא
 רֹוטָלֹוזיִא

 תּונָלְדַּב רעד (ןע) םזינָאיצַאלָאזיא

 ןָלְדַּב רעד (}) טסינָאיצַאלָאזיא
 ;דּוּדִּב רֶמֹח ,דּוּדִּב יד (ס) עיצַאלָאזיא

 הָדָרְפַה
 דָדֹובְמ ,דֶּדַבְמ ידַא טרילָאזיא
 דֶרְפַה ,רָּתַא ,דֵּדַּב װ ןרילָאזיא

 ,רֵזְכַאְתִה ,ׂשֹגָנ ,הֹנָע װ ךיז ןעוועקעדזיא

 רֵּמַעְתִה

 יקְלַטְיא ידַא שינעילַאטיא

 תיִקְלַטיִא סָאד שינעילַאטיא

 יִקְלַטיִא רעד (ס) רענעילַאטיא

 ,דָחָא לָּכ נָארּפ רעדעווטיא

 רָבָּד לָּכ ,דָחֶא לָּכ גָאוּפ ךעלטיא
 הָציֵּב סָאד (רעייא) ייא

 הָׁשָק הֶציֵּב ייא טרַאה --

 הָקּולְׁש הֶציֵּב ייא ךייוו --

 הָפּורְט הֶציֵּב ייא טּפַאלקעגסוא --

 !יה עיצקעירעטניא יא

 אָלֶא ,םֵאְּב ,ו !יוה !יוא וופורסיוא ַײא

 ;דַעָל םַּיק ,םֶלֹועְל ,יִחְצִנ ידַא קיבײא

 יִדיִמְּת
 תֶוָמְלַא ,תּויִחֶצִנ ,חַצנ יד () טייקיבייא

 תּונֹויְלֲע הָאְרַמַה תֶמֹּדִק סקיפערּפ -רעבייא

 (םיפלקב) רַעַנ :ׁשאֹר ,ןֹויְלָע רעד (9) רעבייא

 הָנֹויְלֶע הָחָגְׁשַה יד (ן) טכיזפיוארעבייא



 טייהרעלעדייא -- רעעזפיוארעבייא

 חּקַּפ ,ַחיִּגְׁשַמ רעד (ס) רעעזפיוארעבייא

 ןֹויְלע
 ןֹויְלָע דָגָּב רעד (םי) דגברעבייא

 הָנֹויְלֶע הָמֹוק רעד (ס) ןרָאגרעביײא

 הָצְלֲח סָאד (רע) דמעהרעבייא

 ןֹויְלִע ןֹוטְלִׁש יד טפַאשרעהרעבייא

 ּוּסְּכ ;הָרְקִּת רעד (|) גָאלרעביײא

 ןֹויְלָע דֶגָּב ,תֶרָּדַא רעד (ןע) לטנַאמרעבייא

 תֶרֶּדַא רעד (םי) שובלמרעבייא
 ןֹויְלָע םָדָאְדֶּב רעד (}) שטנעמרעבייא

 דַצ :ּהַבּג ,םּיַהייַנְּפ יד (ן) ךַאלפרעבייא

 חַטְׁשַה ינְּפ ,יִנֹוציִח
 ןֹויְלֶע גיִרָא רעד (}) גַײצרעבייא

 ףֹוקְׁשַמ יד (}) לעוושרעבייא

 רֶפָס תיֵּב ;םִיִׁשָנ תֵרְזֶע יד (ן) לושרעבייא

 ןֹויְלע
 ןֹויְלָע דָמֵעַמ רעד (}) דנַאטשרעביײא

 גַּג תַּיִלֲע סָאד (ךע) לביטשרעבייא
 ףֹוקְׁשַמ סָאד (ךע) לדיטשרעבייא

 הָנְכּוּב רעד (ןע) לסייטשרעבייא

 ןֹויְלֶע ידַא (ע) טשרעבייא

 םיִהֹלֲא ,ןֹויְלָע רעד רעטשרעבייא

 תּונֹויְלַע יד (}) טייקטשרעבייא

 ןֹויְלֶע גיִרָא רעד (}) קַאלשרעבייא
 ךֶרֶי רעד (ןע) לקנעשרעבייא
 (גיוא -מ) סָאד (ך) עלעגייא ,(ךע) לגייא

 ('וכו ,גירא ,יח-לעבמ) תיִניֵע ,הָּנַטְק ןִיַע

 םִיַניֵע רֵּקַס װ ןעלגייא

 ָמְצִע ,ֹומצֵע ,יִמְצַע ידַא ןגייא
 יִמְצַע לֶׁש -ןגייא

 הָנּוכְּת ,תּויִּלִגְס ,הֶּלִגְס יד (}) טרַאנגיײא

 יִתָנּוכְּת ,יִנָיִפָא ידַא קיטרַאנגיײא

 ,תּייִלְגְס ,הֶּלִגְס יד (}) טײקיטרַאנגייא

 הָנּוכְּת
 ןִיָנֵק רעד (}) ץיזַאבנגייא
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 יֵמְצַע ןֹוצָרְּב ידַא קיליוונגייא
 ׁשֵי ,תּולֲעַּב ,ׁשּוכְר ,ןִיָנֵק סָאד (ס) םוטנגייא

 יִלִגְס ,ביִט ,יִנָיְפָא ידַא ךעלמיטנגייא
 ,ביִט ,הָנּוכְּת יד (}) טייקכעלמיטנגייא

 תּוהַמ ,תּויּלִגְס

 -לַעַּב ,ןֹודָא ,לַעַּב רעד (ס) רעמיטנגייא

 םיִלָעְּב ,תִיַּב
 ןֹוכָנ לֶא ,הָרֹואְכִל ,םֶצָעְּב ודַא ךעלטנגייא
 תֶדֶלֹומ סָאד (רעדנעל) דנַאלנגייא
 תיִמְצַע הָבֲהַא יד (ס) עבילנגייא
 יִטְרֶּפ םֵׁש רעד (ןעמענ) ןעמָאננגייא
 תיִמְצַע תיִלְכַּת רעד (}) ץוננגייא

 ֹומְצַע ןַעַמְל יִתיִלְכַּת ידַא קיצוננגייא

 ֹומְצַעְּב ,הָנּוַכְּב ,דָחָיְמ ןְפֹאְּב ודַא סנגייא
 הָזִחֲא ,ןִיְנִק ,ׁשּוכְר סָאד סנגייא
 תּויִתיִּב ;הֶּלָגְס ,הָנּוכְּת יד (}) טייקנגייא

 ,גֶזָמ ,ביִט ,עַבָט ,הָנּוכְּת יד (}) טפַאשנגייא
 יִפֹא

 -םֵׁש סָאד (רעטרעוו) טרָאװ-טפַאשנגייא

 רַאּת

 , ןֹומְלָח סָאד (ךע) לכלעגייא
 ,ָּנַטְק ןִיַע (גיוא -מ) סָאד (ך) עלעגייא

 תיִניֵע

 ןּדעְמ ,ביִדָנ ,ןיִדָע ליִצָא ידֵא לדייא
 םיִתָרְפֶא ,םיִליִצֲא צמ טַײללדיײא

 ַחּור-ליִצֲא ,ביִדָנ רעד (רענעמ) ןַאמלדייא

 חּור ,תּוביִדְנ ,תּוליִצֲא רעד טומלדייא

 הָביִדְנ
 יֵחַּבְׁשַה,ןּדַע ,לֵצַא ,לֶצֲאַה ידַא ןעלדייא

 בֵסיֵה

 ,תּוניִדֲע ,תּוליִצֲא יד (}) טייקלדייא

 ךר ,תּואָּלִע ,תּוביִדְנ

 ,הָרָקִי ןֵבֶא .ןַח ןֶבֶא רעד (רע) ןייטשלדייא
 ּדְקֶא ,הָבֹוט ןֶבֶא
 הָניִדֲע הָרּוצְּב ידַא טייהרעלעדייא
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 ןֶתָח רעד (ס) םעדייא

 ,יָנָפְל ,םֶדֹוק ,םֶרָטְּב ,םֶרֶט ונָאק רעדייא

 דֹועְּבִמ

 ןֹוּבִלֶח סָאד (ןע) לסַײוװיײא רעד (}) סַײוװיײא

 ,ןֶטק רּונַּת ,(ןוויוא -מ) סָאד (ך) עלעווייא

 םִיַריִּכ

 חַרֶק סָאד זַײא

 חַרֶק-רַה ,ןֹוחָרִק רעד (גרעב) גרַאבזַײא

 ןֶבָל בד רעד (}) רעבזַײא

 חַרְק-רֵבֹוׁש רעד (ס) רעכערבזַײא

 ,חַרֵּקַה-תַּלִסְמ ,הָקָלֲח רעד (}) שטילגזַײא

 חַרֶק תַׁשְלְגַמ
 םִיַקיִלֲחַמ צמ סרעשטילגזַײא

 חַרְק יִמ סָאד (}) רעסַאװזַײא

 חַרְק-םִי רעד (םי) םייזַײא

 חַרֵק ידַא קיזַײא

 רֹומֲח רעד (ןע) לזייא

 רָּמַח רעד (ס) רעבַײרטלזַײא

 חַרָק-בֶגָר סָאד (ךע) לטכילזַײא

 לֶזְרַּב סָאד (ס) ןזַײא

 הָׁשִרֲחַמ רעד (ס) רעקַאנזַײא

 ִּלָזְרַּב ,לֶזְרַּב תַרּוצְּב ידַא קיטרַאנזַײא

 לֶזְרַּב-תֹורְפַע סָאד (}) ץרַאנזַײא

 לֶזְרַּב-תַּלִסְמ ,תֶבָּכַר יד ןַאבנזַײא

 לָזְרַּב-חַּפ סָאד (}) ךעלבנזַײא
 ּיִזְמ ןֹוטָּב רעד ןָאטעבנזַײא

 לֶזְרַּביִרְבִׁש רעד ךָארבנזַײא

 קָזָח הָריִפְּת טּוח רעד (}) רַאגנזַײא

 -לֶזְרַּב ,תֵקָצַי ,לֶזְרַּב-תֵקיִצְי רעד סוגנזַײא

 שי =
 ןֹולְזְרַּב סָאד (ךע) לדנזַײא

 לֶזְרַּב-טּוח רעד טָארדנזַײא

 לֶזְרַּבייַלְּכ סָאד גרַאװנזַײא

 ןֹותָא יד (ס) ןילעזייא
 לֶזְרַּבַה-תַפּוקְּת יד (ס) עכָאּפעיזַײא

 ךיז ןלַײא -- םעדייא

 לֶזְרַּב לֶׁש ,לָזְרַּב- ידַא ןרעזַײא

 הָליִלְמ ,חַרָק-בֶגֶר רעד (ס) ןּפַאצזַײא

 רֶרְקַמ רעד (ס) ןטסַאקזַײא

 הָדיִלְּג רעד (ןע) םערקזַײא

 רֶרְקַמ יד (קנעש) קנַאשזַײא

 חַרַקייֵלְּדְנַס ,םִיַקיִלֲחַמ צמ ךישזַײא
 (הינא) חַרְק-רֵבֹוׁש יד (}) ףישזַײא

 הָוֲאַּג ,תּונָצֲחַׁש ,תּוריִהְי יד ({) טײקלטַײא

 הָלְגִמ רעד (ס) רעטַײא

 לֶחְּכ ,ןיִטָע רעד (ס) רעטַײא

 ּגַמְמ ,יִתָלְגִמ ידַא קידרעטַײא
 הָלְגִמ תַביִז יד (ןע) גנורעטַײא

 סֵרָמֶתֶה ,הָלֶגִמ בּוז ,לֵּגַמְתִה װ ןרעטַײא

 ,ןָכְּתִא ,םָכָּתִא ( ריא -מ לועפה סחי) גָארּפ ךַײא

 ןֵכָל ,םֶכָל
 בל :רָכָז לָׁש ןיִמ רֶבֵא ;ןֹוּלַא רעד לכייא

 (םיפלקב)

 ןֹוּלַא רעד (רעמייב) םיובנכַײא
 (הדימ) הָּמא רעד (0 לייא

 ןִמָׁש רער ({) לייא
 ןֹוזָּכִח רעד (}) לַײא

 (ףוע) סֹוּכ יד (}) לַײא

 ןֵמָׁש-רּוּיִצ סָאד (רע) דליבלייא

 ּיַז רעד (ן) טרעבלייא ,טריבלייא

 ףּוחָּד בָּתְכִמ רעד ווירבלַײא

 הָכיִס ,ןּוּמִׁש יד (ןע) גנולייא

 ֹוזָּפִח יד (ןע) גנולַײא
 יָנְמַׁש ידַא קילייא

 ,רַהֵמ ,ׁשיִח ,ןֹווָּפִחְּב ,ףּוחָּד ידַא קילַײא
 זִזָּפ

 הֶהַּכ ידַא קילַײא
 ְךּוס ,ןֵּמַׁש וו ןלייא

 ׁשּוע ,זֹוָּפ ,זָפָחַה ,רֵהֵמ װ ןלַײא

 דֹרז ,הכָּב ,ללָי וו ןלַײא

 זָפְחַה ,רֵַהֵמ װ ךיז ןלַײא |



 ךיז ןרעגריבנַײא -- שינעלַײא

 ,תּופיִחְּד ,תּוזיִזְּפ ,ןֹוזָּפִח יד ({) שינעלַײא

 תּוזְרָּרְזה
 ןֶמָׁש עַבָצ יד (}) ברַאפליײא
 הָריִהְמ תֶבָּכַר רעד (}) גוצלַײא

 תֶנּמׁשְמ תֶזָחְׁשִמ ןֶבָא רעד (רע) ןייטשלייא
 תיִנֹומֲה הָעּונְּת לֶׁש הָעָׁש יד (ן) העשלַײא
 תַחַא ,דָחֶא ווזד ןייא

 דָחֶא ...ּב -נייא

 סױא-רָאי ןַײא-רָאי :תּופיִצְרִּב ידַא "נַײא

 רֹוּד לָכְּב סיוא-רוד ןַײא -רוד ,הָנָׁש לָּכ

 רֹודָו

 ֹוכֹותְל ןּוּוַּכ הָאְרַּמַה תֶמֹּדק וונָאק -נַײא

 יִדיִחְי ידַא קיצנייא-ןוא-ןייא

 ריִוֲא ףֹאָׁש ,םֹׂשָנ װ ןעמעטָאנַײא

 לֵּגְרַה ,לָּגְרַּת ,ןֵּמַא װ ןביאנַײא

 ֵּגַרְתִה ,לֵּמַעְתִה ,ןֵּמַאְתִה װ ךיז ןביאנַײא
 בַּכְרַה װ ןעלגיײאנַײא
 תּיַּב ,ׁשֹכָר ;טלַק װ ןענעגיײאנַײא

 לֵגַרְתֶה ,תּיַּבְתִה װ ךיז ןענעגײאנַײא

 ְךּוס ,ןֵּמַׁש װ ןלײאנַײא

 דֵדֹוּב ,דַבְל ידַא ןילַאניײא
 ּוהֵעֵר תֶא ׁשיִא ,יִדָדֲה װדַא רעדנַאניײא

 תַחַא הָכָרֲעַמְּב הָזֲחַמ רעד (ס) רעטקַאניײא

 ׁשֹרָח װ ןרעקַאנַײא

 רֶגַׁש ,ץֵרָה װ ןשעברַאנַײא

 רֵגַּתְׁשִה וו ךיז ןטעברַאנַײא

 ;ןּוּגְרַא ,רּוּדִס יד (ןע) גנונעדרָאנַײא

 הָכיִרֲע ,הָמיֵׂש ,הָרָּדְסַה ,סּוּפִט :הָטיִלְק
 טלק :ןֵּגְרַא ,רֵּדַס װ ןענעדרָאנַײא

 ;ןֵּגְרַאְתִה ,רֵּדַּתְסִה װ ךיז ןענעדרָאנַײא

 טֵלְּקִה
 יִתּודְחַא ,הָמֹוּד ,הָוָׁש ידַא קיטרַאניײא

 -ַאבנַײא בֶּלַׁשְמ ףּורֵצ וונָאק -ַאבנַײא

 בֵטיֵה ףֹסָע װ ןעבַאבנַײא
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 קֹמָע ,בֵטיֵה רֹבָק װ ןבָארגַאבנַײא

 הָנְתַה װ ןעגנידַאבנַײא

 בֵטיֵה הֹסָּכ װ ןקעדַאבנַײא

 בֵטיִה רֵּתְסַה װ ןטלַאהַאבנַײא

 לּוּדָׁש יִרֲחַא םַּכְסַה װ ןקיליװַאבנַײא

 ןזַא װ ןריסנַאלַאבנַײא

 הָפָטַעַמ ,ףּוצְרַמ רעד (}) שַאלַאבנַײא

 טֹנָח װ ןרימַאזלַאבנַײא

 הָכיִרְּכ רעד דנַאבנַײא

 לַּבַק װ ןעמוקַאבנַײא

 בֵטיֵה הֹּפָא וו ןקַאבנַײא

 הֵּבְרַה הֹוָל ו ןגרָאבנַײא

 ךֹותְל ַחֹדְק װ ןרעױבנַײא

 סקָנְּפַל סֵנְכַה ,םיִרָפְסִל סֵנְכַה וו ןכובנַײא

 דּוגֲא ,הָכיִרְּכ רעד (|) דנובנַײא

 ,הָפיִפְּכ ,ףֶפָּכ ,לּוּפִק רעד (}) גײבנַײא

 הִָּסְנ
 ןֵּכְרַה ,ןֵּכַר ,הֹטָנ ,ףֵּפַּכ ,לָּפַק וו ןגײבנַײא

 לֵּפַקְתֶה ,ףֵפֹוּכְתִה װ ךיז ןגיבנַײא

 הָפָלְחַה רעד (}) טַײבנַײא

 רֶמָה ,ףֵלֲחַה װ ןטַײבנַײא

 ;הָרָּכַה יִדיִל אֵבָה ;טַעְמ ְךׁשָנ וו ןסַײבנַײה

 ׁשֹבָּכ :רֵּכַּגְתִה
 ...ָּב ְךׁשָנ װ ךיז ןסַײבנַײא

 תַיְלְׁשַה ,ֹוׁשִפַנְּב יּוּמִּד יד (ןע) גנודליבנַײא
 תּונָתְוַאַּג ,ֹומְצֵע

 הֵלְׁשַה ,הֵּמַּד װ ןדליבנַײא

 וׁשִפַנְּב הֵּמַּד ,ֹוׁשְפַנ הֵלְׁשַה וו ךיז ןדליבנַײא |
 הָיְלְׁשַה ,יּוּמִּד יד ({) שינעדליבנַײא
 דֹגָא ,רֹרָצ ;רׁשק ;ךֹרָּכ װ ןדניבנַײא

 ְךֵרֹוּכ ,ְךָרָּכ רעד (ס) רעדניבנַײא
 הָּיִכיִרְּכ יד (ןע) ַײרעדניבנַײא

 חּורְזֶא ,תּוחְרְזַאְתִה יד (ןע) גנורעגריבנַײא
 ַחֵרֶזַא ,חָרֶזָאְל ְּךֹפֶה װ ןרעגריבנַײא

 חֵרְזַאְתִה װ ךיז ןרעגריבנַײא
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 תּולְּכַּתֶסִה ,ןִיַע-תַמיִׂש רעד (}) קילבנַײא

 הָריִקְס ,רּוּקְס ,הָמיִנְּפ
 ןִנַחְתִה װ ןטעבנַײא

 תּוטְטֹומְתִה :הָציִרְּפ רעד (}) ךָארבנַײא

 הָציִרְּפ יד (ןע) גנוכערבנַײא

 רבָׁש ,טֵטֹומ ;ץֹרָּפ װ ןכערבנַײא

 רֵּבַּתְׁשִה ,טְטֹומְתִה װ ךיז ןכערבנַײא

 הָכיִבְר ,ןֶּגִטֶמ בֶטֹר רעד ןערבנַײא

 תּונָכְסַח ,ןֹוכָּסִח רעד גנערבנַײא

 יִנָכְסַח ידַא קיגנערבנַײא

 ץֵּמַק ,ּךסֶח װ ןעגנערבנַײא

 ןָכְסַח רעד (ס) רעגנערבנַײא

 הָניִתֶנ רעד (ן) בָאגנַײא

 ןּוּוִנ ; הָאיִּב ,הָסיֵנְּכ רעד (}) גנַאגנַײא

 ץֶרֶפִמ רעד (}) סָאגנַײא

 תּוקְּמַטְצִה ,תּומְלָעֵה רעד (ןע) ײגנַײא

 קֵּמַטְצִה ;םֵלָעַה :םָּכְסַה ו ןייגנַײא

 ,תֹופּוכְּת אָּבֶׁש ַחֵרֹוא רעד (ס) רעײגנַײא

 תִיַּבְרִּב
 ,תּובְּלַתְׁשִה ,הָטיִלק יד (ןע) גנורעדילגנַײא

 חּוּפִס ;תּועְּבַתְׁשִה
 ;בֹּלַׁש ,ץֵּבַׁש ,טלק װ ןרעדילגנַײא

 ַחֶּפַס

 ;בּלַּתְׁשִה ,טֵלָּקִה וו ךיז ןרעדילגנַײא

 ַחֵּפַּתְסִה
 ׁשֶרְקַה װ ןרעווילגנַײא
 הָנּומֶא ,אְוָׁש תַנּומֲא יד (}) שינעבײלגנַײא

 הָלֵפְּת
 לָּגְרֶתְמ ,ןָּמַאְמ ידַא טביאעגנַײא

 רֶּדַסְמ ידַא טנדרָאעגנַײא
 רּודָח ;בֵטיִה יּופָא ידַא ןקַאבעגנַײא

 ןָּכְרִמ ,לָּפִקְמ ,ףּופָּכ ידִא ןגיובעגנַײא
 ץֶרָאָה-דיִלְי ,יִמֹוקְמ ידַא ןריױבעגנַײא

 רּוׁשְק ,ְךּורָּכ ידַא ןדנובעגנַײא

 ףֶלֶחֶמ ידַא ןטיבעגנַײא

 טלקיװעגנַײא -- קילבנַײא

 ּהַבְּג ,בֶלּהַבּג ,הָּמָדִמ ידַא טדליבעגנַײא
 ַחּור

 ׁשּובָּכ ;טַעְמ ְּךּוׁשָנ ידַא ןסיבעגנַײא

 חֶרְזָאְמ ,חָרְזֶא הֶׂשֲעַנ ידַא טרעגריבעגנַײא

 .(טפשמל) ׁשָּגַה ;(האופר) ןֹתָנ װ ןבעגנַײא

 ַחלֶּצַה
 ַחֵלְּצַה װ ךיז ןבעגנַײא

 בֶּלׁשְמ ,חָּפָסֶמ ידַא טרעדילגעגנַײא

 ,אְוָׁש תַנּומֲאִּב ןיִמֲאַמ ידַא טביײלגעגנַײא

 הָיְלׁשַאְּב יַח
 ךָרֹבִמ ,לָּזַמרַּב ,חָלֶצֶמ ידַא ןבעגעגנַײא

 ןֶׁשְקַע ;רּודָח ידַא ןסעגעגנַײא

 רּובָק ,רָּפחְמ ידַא ןבָארגעגנַײא
 קּומָצ ,םּונָצ ,הֶזָר ,ׁשּוחָּכ ידַא טרַאדעגנַײא

 ,ףּופָא ,בָטיִה הָּסָכְמ ידַא טקעדעגנַײא

 ףּוטֶע
 גָרְבֶא ;ְּךֹותְל רּודָח ידַא טײרדעגנַײא

 ,בָּכִע ,רּוצָע ,םּולָּב ידַא ןטלַאהעגנַײא

 ורְצִי ׁשֵבֹוּכ ,ןּותָמ ,רָצֵעְמ ,קָּפֶאְמ
 ,בּוּכִע ,הָריִצֲע יד ({) טײקנטלַאהעגנַײא

 רֶצֵּיַה תַׁשיִבְּכ ,תּוניִתְמ ,ַעֵנְצֶה
 ׁשַּכְרִנ ידַא טלדנַאהעגנַײא

 עּוקָּת ,בּוחָּת ,ץּועָנ ידַא טקַאהעגנַײא

 בֵטיִה רָּמַׁשְמ ידַא טיהעגנַײא
 קָּסִמ ידַא טצייהעגנַײא
 ףָטֶעְמ ,ףּופָא ידַא טליהעגנַײא
 ןֶּבִגִמ ידַא טרעקױהעגנַײא
 ךֹותְל רֵּגִהֶׁש ,אָּכֶׁש ידַא טרעדנַאװעגנַײא

 הָלָעַׁש ,ץֶרָאָה
 ׁשֶרֶׁשֶמ ידַא טלצרָאװעגנַײא
 טַעְמ סָּבִכֶמ ידַא ןשַאװעגנַײא
 לֵגְרַה ידַא ןענייװעגנַײא

 יּורׁש ידַא טקיײװעגנַײה

 ,לָּתֲחְמ ,ְךּורָּכ ,ףָּטָעְמ ידַא טלקיװעגנַײא

 טּול



 טלעטשעגנַײא -- טבעוװעגנַײא

 ָךֹותָל גּורָא ידַא טבעװעגנַײא
 חָּתְרִמ ידַא ןדָאזעגנַײא
 חָלֶמִמ ,חֶּלִמְמ ידַא ןצלַאזעגנַײא
 ,רּוגָא ,טֵּקִלְמ ,ץָּבִקְמ ידַא טלמַאזעגנַײא

 טּנִכְמ
 טּולַק ,גּופָס ידַא טּפַאזעגנַײא

 ׁשּובָּכ ,ץָמְחֶמ ידַא טרעױזעגנַײא

 ןּבסְמ ידַא טפייזעגנַײא
 ׁשֶרְׁשִמ ,בָׁשֹוּת ,בָׁשֵיְמ ידַא ןסעזעגנַײא

 בָׁשִיְמ ;רֶּדִסְמ ;אּולָּכ ידַא טצעזעגנַײא

 ָּנָׁשְמ ידַא טרזחעגנַײא

 ףֶלֶחַמ ידַא טשיוטעגנַײא

 לָּבֶטְמ ,לֶלֹוגְמ ,לּובָט ידַא טקנוטעגנַײא

 רָאבְמ ,ׁשֶרֹפֶמ ,רָּבְסִמ ידַא טשטַײטעגנַײא

 קֶּלֲחְמ ידַא טלײטעגנַײא
 הָזָר ,םּונָצ ,ׁשּוחָּכ ידַא טנקורטעגנַײא
 ,ןֹומָּנִצ ,ׁשֶבֹי יד ({) טייקטנקורטעגנַײא

 תּוחיִחְצ ,ןֹומָחְצ

 ןָמְזִמ ידַא ןדַאלעגנַײא

 בָהֹאְמ ידַא טבילעגנַײא

 ׁשּובָּכ ;לָּפַקְמ ידַא טגײלעגנַײא

 תֶׁשֶבֹוּכ סָאד סטגײלעגנַײא
 טְלְקִנ ,לָּגְרִמ ידַא טבעלעגנַײא

 ,תַחַרְמִמ ,הָּבִר סָאד (}) סטכַאמעגנַײא

 תַחַקְרִמ

 תָפְזְמ ,ְּךֶלֶכָלְמ ידַא טערונעגנַײא
 םיִסַּב ,םיִעָנ ידַא םענעגנַײא

 ְּנִסְמ ,רֶּדִסְמ ידַא טרדסעגנַײא
 ּורָא ידַא טקַאּפעגנַײא

 ץּוחְל ידַא טסערּפעגנַײא

 לַע אָּב ;סֶרֲהָנ ,טְטֹומְתִהָׁש ידַא ןלַאפעגנַײא

 ןֹוִעַרָה
 ָּבלְמ ,ץָּבַׁשְמ ירַא טסַאפעגנַײא
 בטיֵה ץֶרּוה ידַא ןרָאפעגנַײא

 סָּסִבְמ ידַא טעוועדנופעגנַײא
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 תּוסּסִבְמ יד טייקטעוועדנופעגנַײא
 אָצְמִמ סָאד (|) סניפעגנַײא
 הָעְדִל אֹוּב ,אֹצֶמ װ ןעניפעגנַײא
 גָהְנִמ ,גֵהְנֲה ידַא טריפעגנַײא
 בּלָׁשְמ ,ַעּולֲק ,רּוזָׁש ידַא ןטכָאלפעגנַײא
 ,הָריִזְׁש יד (}) טײקנטכָאלפעגנַײא

 תּובּלַּתְׁשִה

 סֶנְכִמ ידַא ןסָאלפעגנַײא
 טַעְמ םֶּתְכִמ ידַא טקעלּפעגנַײא
 לֶחְׁשִמ ידַא טמעדעפעגנַײא

 ,ןָּמַׁשְמ ,ןֶמָׁש םִע םָּתְכִמ ידַא טצעפעגנַײא

 ָּמִׁש
 אּופְק ידַא ןרָארּפעגנַײא

 סָּנִכְמ ,ץָּוַכְמ ,ץָּבִקִמ ידַא ןגױצעגנַײא
 םּוׁשָר ,ןָּמִסִמ ידַא טנכייצעגנַײא
 בֵטֵיָה לָׁשָבְמ ידַא טכָאקעגנַײא
 לֶסְלֶסְמ ידַא טברַאקעגנַײא

 ׁשּוחָּכ ,םּונָצ ,ַחיִחָצ ידַא טרַאװקעגנַײא
 ץּוחְל ,טּוחָס ידַא טשטעווקעגנַײא

 הֵּבְרַה ׁשָּכְרִנ ידַא טפוקעגנַײא
 בָטיֵה טיִּבַהָׁש ידַא טקוקעגנַײא
 עָּבְתִנ ידַא טגָאלקעגנַײא
 עָּבְתִנ רעד רעטגָאלקעגנַײא
 טָּמִקְמ :לָּפִקְמ ידַא טשטיינקעגנַײא

 ןּנַׁשְמ ,הֵּקֲחְמ ,טּורָח ידַא טצירקעגנַײא

 לָּנְלִגְמ ידַא טלָארעגנַײא
 קּוחָׁש ;ץֵרּוה ידַא ןבירעגנַײא
 ךֶלֶכָלְמ ;רֶּדְסְמ ידַא טכירעגנַײא
 ,תֹויָלְׁשַאְּב עֶנְכָׁשְמ ידַא טדערעגנַײא

 הָּמָדְמ
 בֵטיִה רּועָנ ידַא טלקָאשעגנַײא

 עָּבְׁשּומ רעד (ס) רענעריוװשעגנַײא
 ('וכו תינוכמ ,תבכרל) הָלָעָׁש ידַא ןגיטשעגנַײא

 ,ןֶּגְרֲאְמ ,רֶּדְסְמ ,ְךּורָע ידַא טלעטשעגנַײא

 סָּסִבְמ
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 .וַּגְלִמ ,לָלְכִּב דַעְו ,לֶלְכִּב ידַא ןסָאלשעגנַײא
 אּולָּכ ,רָּגְסּומ

 םֶּדְרִנ ,םּודָר ידַא ןפָאלשעגנַײא
 עֶלְבִנ ,עֶלְבֶמ ידַא ןעגנולשעגנַײא
 םּותָר ידַא טנַאּפשעגנַײא

 -דַבְּכ ,ןְקָוַּד ,בָל-ׁשִּקִע ידַא טרַאּפשעגנַײא

 בל
 קָרְזִמ ידַא טצירּפשעגנַײא
 ׁשּומָּכ ,קָּמֶצְמ ידַא ןּפמורשעגנַײא

 םּוׁשָר ידַא ןבירשעגנַײא
 רבק ,הָמָדֲאָּב ןֹמָט װ ןבָארגנַײא

 קקָח ,תֹרָח ו ןריוװַארגנַײא

 ,סּוּסִּב ,דּוּסִי ,הָזיִחֲא רעד (}) טנורגנַײא

 ׁשּורֵׁש

 ׁשֵרֶׁשַה ,סּסַּב ,דֵּסַי װ ןעוועטנורגנַײא

 ,לֶגָר תַזיִחַא רֹצָי װ ךיז ןעוועטנורגנַײא

 ׁשֵרָּתְׁשִה

 רָּפַא װ ןרימירגנַײא

 ןֹוזָר סָאד (}) שינערַאדנַײא

 לֹבָנ ,ׁשחָּכ ,הֹזָר װ ןרַאדנַײא

 יִתּועָמְׁשַמ-דַח ידַא קיטַײדנײא

 הֹסָּכ װ ןקעדנַײא

 ,ץֵחַל ;תּומְׁשַרְתֶה ,םָׁשֹר רעד (}) קורדנַײא
 ַעּוּבִט ,תָטֶלֹוּב הָסָּפְדַה

 ַעֹבָט ,תָטֶלֹוּב הָרּוצְּב סֵּפְדַה װ ןקורדנַײא

 לֹחָּפ ,רֹזָׁש ,ּךֹרָּכ װ ןעײרדנַײא

 ,יּוּתִּפ ,הָעָּפְׁשַה יד (ןע) גנוגנירדנַײא

 הָחָכֹוה ,לּוּדַׁש

 ַחֵכֹוה ,לֵּדַׁש ,הָּתַּפ ,ַעֵּפְׁשַה װ ןעגנירדנַײא

 עקֶׁש ,הָעיִקְׁש רעד (}) קירדנַײא

 ֵַנְכַׁשְמ ,םָׁשֹר הֶׂשֹוע ידַא ךעלקירדנַײא

 םַּדַר וו ןעלמערדנַײא

 ,תּוקְּפַאְתִה ,הָריִצֲע רעד (}) טלַאהנַײא

 הָמיִלְּ
 םלָּב ,רֹצֶע ו ןטלַאהנַײא

 ןדנעװנַײא -- ןסָאלשעגנַײא

 קֵּפַאְתִה װ ךיז ןטלַאהנַײא
 םלָּב ,רֹצֶע װ ןעװעמַאהנַײא

 הֹנִק ,גֵּׂשַה ,ׁשֹכָר װ ןעלדנַאהנַײא

 הֵּכַה ,שטָּב װ ןקַאהנַײא

 (ך"נתב) םִא ,(היח) ׂשֶרֶק רעד (ס) ןרָאהניײא

 הָמיִׁשְנ ,הָפיִאְׁש ,ףּואָׁש רעד (}) ךיוהנַײא

 םֹׂשְנ ,ףֹאָׁש ײ ןכױהנַײא

 רֹמָׁש װ ןטיהנַײא

 הָדיִחְי ;תּודְחַא יד (}) טַײהניײא

 ,הָוָׁש הֶּדִמְּב ,דיִחָא ידַא ךעלטַײהניײא

 יִתּודְחַא
 תּיַּב װ ןשימיײיהנַײא

 קֶּסַה װ ןצייהנַײא

 ףֵטַע ,ףֹטָע ,ְּךֵרָּכ ,ְךֹרָּכ ,לֵּתַח יו ןליהנַײא

 ְךֵרָּכִה ,ףֵטַעְתִה יי ךיז ןליהנַײא
 בֵל תֶמּוׂשְּת ,הָבָׁשְקַה ,הָנְזֲאַה רעד רעהנַײא

 ַעֹמָׁש ,ןְזֲאַה װ ךיז ןרעהנַײא

 ,לארשיב) הָּיִלֲע יד (ןע) גנורעדנַאװנַײא

 הָריִגֲה
 רֵּגַה ,(י"אל) הֹלָע װ ןרעדנַאװנַײא

 ׁשֶרָּתְׁשִה ײ ןסקַאװנַײא
 טֵטֹומ ,סֹרָה װ ןפרַאװנַײא

 ,הָׁשָרְׁשַה יד (ןע) גנולצרָאװנַײא
 תּוטְלַּקִה ,תּוׁשְרָּתְׁשִה

 טלק ,ׁשֹרֶׁשַה װ ןעלצרָאװנַײא

 טֵלּקִה ,ׁשֹרָּתְׁשִה װ ךיז ןעלצרָאװנַײא
 ריִעְֵּב ,ןֵכָׁש ,רּיַּד ,בָׁשֹוּת רעד רענױװנַײא
 ָּיִסּולְכּוא יד (}) טפַאשרענױװנַײא

 דּונְדִנ י"ע ַעֵּגְרַה װ ןגיװנַײא
 הֹרָׁש װ ןקייװנַײא

 ףֹטָע ,זֹרָא ,לֵּתַח ,ְּךֹרָּכ װ ןעלקיװנַײא
 ףּנַטְצִה ,ףֵטַעְתִה װ ךיז ןעלקיװנַײא

 לֹחַּפ ,רֹוָש װ ןבעװנַײא

 רֶעְרַע ,רּועְרֶע ,תּודְּגַנְתִה רעד דנעװנַײא
 -לַע רֶעְרַע ,דֵּגַנְתִֶה װ ןדנעװנַײא



 , ךיז ןקינייא -- ךונייא

 סיִרָס רעד (}) ךונייא

 טּוׁשָּפ ידַא ךַאפנייא

 הָבָׁשֲחַמ ,הָאָצְמַה ,ןֹויְעַר רעד (ן) לַאפנַײא

 תּוטְטומְתֶה ,תֶלֹּפַמ רעד לַאפנייא

 ֹויְעַרְל אֹוּב װ ןלַאפנַײא
 טְטֹומְתֶה װ ןלַאפנַײא

 ץֵּבַׁש ,בֵּכְרַה ,ַעֹבָק װ ןסַאפנַײא

 הָצְרֲה :קּדְנִּפ ,ןָח רעד (|) רָאֿפנַײא
 יָנֹוּגְדַח ידַא קיברַאפניײא

 קֶּדְנִּפ ,הָיְנַסְכַא סָאד (דעזַײה) זױהרָאפנַײא

 ץֶרָה ,הָצָרֲה הֹׂשָע װ ןרָאפנַײא
 סֵּסַּב װ ןעוועדנופנַײא
 ַחֵלֶחַל ,בֵּטַר װ ןטכַײפנַײא
 תֹואָכְרמְּב ןֵּמַס וו ןעלסיפנַײא
 לֵּגְרֶה ,לֵהֹנ ,גַהֹנ ,גָהְנִמ רעד (}) ריפנַײא
 הָטְלְׁשַה ,לֵהֹנ יד (ןע) גנוריפנַײא
 טלְׁשַה ,ַעֹבִק ,גַהְנַה וו ןריפנַײא
 הָעיִטְנ ,הָׁשָרְׁשַה יד (ןע) גנוצנַאלּפנַײא
 ַעֹטָנ ,ׁשֵרְׁשַה װ ןצנַאלּפנַײא
 הָעָּפְׁשַה רעד (}) סולפנַײא
 לַעַּב ,הָעָּפְׁשַה -בַר ידַא ךַײרסולפנַײא

 הָעָּפְשַ
 ,הָביִלְׁש ,הָריִזְׁש יד (ןע) גנוטכעלפנַײא

 תּובְלַּתְׁשִה

 בֹּלַׁש ,רֹזָׁש װ ןטכעלפנַײא

 בֵלַּתְׁשִה ,רּנַּתְׁשִה װ ךיז ןטכעלפנַײא
 הָלָחְׁשַה יד (ןע) גנומעדעפנַײא
 לַחְׁשַה װ ןעמעדעפנַײא
 סּוּסִּב ,קּוּזִח יד (ןע) גנוקיטסעפנַײא
 סֵּסַּב ,קֶּזַח װ ןקיטסעפנַײא

 סֵּסַּבְתִה װ ךיז ןקיטסעפנַײא
 ןֹואָּפִק ,הָאָּפְקַה יד (ןע) גנורירפנַײא
 אֵּפְקַה ,אֹפָק װ ןרירפנַײא
 חיי ןֹוׁשְל ,(קודקדב) דיִחַי יד (}) לָאצנייא

 הֶדְקִּפַה :םּולְׁשַּת רעד (}) לָאצנַײא
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 דקְפַה ,םָלַׁש ו ןלָאצנַײא
 דִיִקְפַמ ,םּלַׁשְמ רעד (ס) רעלָאצנַײא
 ;םיִחיִׂש רֶדֶּג ,םֹוסְחַמ רעד (ןע) םַאצנַײא

 ןּוּסִר ,הָמיִלְּב
 ,הָנָלְבַה ;הָמיִלְּב יד (ןע) גנומַאצנַײא

 רֹוצְעַמ ,תּוקְּפַאְתִה

 ןֵּסַר ;םֹלָּב ו ןעמַאצנַײא

 קּוּדִה ,תּוצְּוַּכְתִה רעד (ןע) יצנַײא

 ּנַמְז-ֹוּב ,יִנָטְלּומיִס ידַא קיטַײצניײא

 ןּוּנֵׁש יד (ןע) גנולדנייצנַײא
 ןנַׁש וו ןעלדנייצנַײא

 ץּוַּכ ,קֵּדַה װ ןעִיצנַײא

 ץּוַּכְתִה ,קֵּדַהְתִה װ ךיז ןעִיצנַײא
 דֵדֹוּב ,יִדיִחְי ,ֹוניִמְּב דיִחַי ,דיִחַי ידַא קיצנייא

 דָחֶאדָחֶא ידַא זַײװװקיצניײא

 תּויִתּודְחַא ,תּודיִחַי יד טייקיצנייא

 טרֶּפ יד (}) טַײהלצנייא
 בֶטיִה לָׁשַּב װ ןכָאקנַײא

 הָיִבְּג יד (ןע) גנוריסַאקנַײא

 הבָּג װ ןריסַאקנַײא

 לֵסְלַס װ ןריברַאקנַײא

 לָּפַק ,טֶּמַק װ ןברַאקנַײא

 ץֵּמִקְתִה ,ץֵּוַּכְתִה וו ךיז ןעשטרָאקנַײא
 ׁשֵרָּתְׁשִה ו ךיז ןעײנרָאקנַײא

 הָחָרֲאַה ,ןּוסְכֶא יד (ןע) גנוריטרַאװקנַײא

 ןֵּכַׁש ,ןֵסְכַא װ ןריטרַאװקנַײא

 ַחֵרָאְתִה ,ןֵסְכַאְתִה װ ךיז ןריטרַאװקנַײא

 קֵּמַטְּצִה ,קֹמָצ וו ןרַאװקנַײא

 ץֵחַל ,עֵקֶׁש רעד (}) שטעוװקנַײא

 ׁשֵּמַּכ ,ׁשֹפָּכ ,שבָּכ ,ץֹחָל װ ןשטעווקנַײא

 ׁשֶכָר הֶנְקִמ ,הָּינְק רעד (|) ףױקנַײא
 ׁשֹכָר ,הֹנָק װ ןפױקנַײא
 הָסָנְכַה רעד (}) טפנוקנַײא
 הֶוָּׁשַה קֶמָעְל הָאיִּב יד (ןע) גנוקינייא

 הִוָּׁשַה קֶמָעְל אֹוּב װ ךיז ןקינייא
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 םיִדָחֲא ידַא עקינייא

 ןֵסְחַא װ ןרעגַאלנַײא
 הָנָמְזַה יד (ןע) גנודַאלנַײא
 ןִמְזַה װ ןדַאלנַײא
 ץּוּוְּכ רעד (}) ףױלנַײא
 ץּוַכְתִה װ ןפױלנַײא
 תּוצְּוַּכְתִה סָאד (}) שינעפיולנַײא
 בַהַאְתִה װ ךיז ןבילנַײא

 בֹלָׁש װ ןגילנַײא
 טטְבַע ,טֹבֶע ,ׁשֵלְׁשַה ,דֵקפַה װ ןגײלנַײא
 ׁשֹבָּכ :סרָה װ ןגײלנַײא
 ,אֹובָמ ,הָמְּדְקַה יד (ןע) גנוטיײלנַײא

 הָחיִתְּפ
 חֹחָּפ ,ׁשֶּדְקַה װ ןטיילנייא
 תּיַּבְתֶה ,לֵּגַרְתִה װ ךיז ןבעלנַײא

 ןנַׁש װ ןענרעלנַײא

 ׁשֹבָּכ ;ְךֵלְכַל װ ןכַאמנַײא

 יִמֲעַּפְדַח ידַא קילָאמניײא

 הָנְקְתַה יד (ןע) גנוריטנָאמנַײא
 ןֵקְתַה װ ןריטנָאמנַײא

 הֵּיַבְּג רעד ןָאמנַײא

 הֹבָּג ו ןענָאמנַײא
 הָבֹוּג רעד (ס) רענָאמנַײא
 ריק ְךֹותְּב ןֵקְתַה וו ןרעױמנַײא

 ַעֵגֹוה ,ַעּגַי ,ףֵּיַע װ ןדימנַײא

 הָליִלְּב ,בּוּבְרֶע רעד שימנַײא

 ללָּב ,בָּבְרַע ו.ןשימנַײא

 םּוׁשָר יד (ןע) גנודלעמנַײא

 םֹׂשָר װי ןדלעמנַײא

 םֵׁשָרַה וו ךיז ןדלעמנַײא
 -לֶא דַמָּצִה װ ךיז ןערונגַײא

 לֵּגַרְתִה װ ךיז ןטיננַײא

 הָסָנְכַה :ׁשּוּבִּכ רעד םעננַײא

 לֵּבַק :שֹבָּכ װ ןעמעננַײא

 ַחֵלְחַל ,בָטֶרַה װ ןצעננַײא

 גנולדיזנַײא -- עקינייא

 הָדיִחְי ,תֶדָחַא ,דָחֶא רעד (}) סנייא

 תֹופיִלֲח ןרעדנַא ןכָאנ סנייא
 לָּדְבֶה יֵלְּב ,רָבָּדַה ֹותֹוא סנייא ץלַא --
 רֶּדַס ,גְּוַס װ ןרדסנַײא

 הֶּדַקְנ ,תֶדָחַא ,הָדיִחְי סָאד (ךע) לסנייא
 תַחַא הָעָׁש ידַא עסנייא
 הָׁשֶא ,תַחַא נָארּפ ענייא

 -ִל קֵּבַּרִה װ ךיז ןסענַײא

 ׁשֵּקַעְתִה װ ךיז ןענשקענַײא

 ׁשיִא ,דָחֶא נָארּפ רענייא

 ךרָּכ ,זרָא װ ןקַאּפנַײא

 םּוּקִמ יד (ןע) גנוריצַאלּפנַײא

 םֵּקַמ װ ןריצַאלּפנַײא

 (סוס ילגר) רֹסָא װ ןעטנעּפנַײא

 ןֵגַט װ ןעלגערּפנַײא

 ַעֹבָט ,קקָח װ ןגערּפנַײא

 סחָּד ,ׁשֵּבַּכ ,ץֹחָל ,שֹבָּכ וו ןסערּפנַײא

 ְךּורְדִּת ,הָכָרְדַה יד (ןע) גנוגָאזנַײא

 ְֶרָדַּת װ ןגָאזנַײא
 -לַע ןֶמָׁש קֹצִי ,ךּוס ,ַחֹׂשָמ װ ןבלַאזנַײא
 חֵלֶמַה ,ַחֹלָמ װ ןצלַאזנַײא

 יִריִרַע ,יִדיִחְי ,דּומְלַּג ,דֵדֹוּב ידַא םַאזנייא

 ,ףּוּסַא ,סּּנִּכ ,ץּוּבִק יד (ןע) גנולמַאזנַײא

 הָריִבְצ
 טֹּקַל ,ףֵּסַא ,ףֹסֶא ,סֵּנַּכ ,ץּבִק װ ןעלמַאזנַײא

 ףֵּסַאְתִה ,סָּנַּכְתִה װ ךיז ןעלמַאזנַײא

 ,תּודיִמְלַּג ,תּודיִדְּב יד (}) טײקמַאזנייא

 תּוריִרֲע

 טלַק ,גֹפֶס ו ןּפַאזנַײא

 הָציִצְמ ,הָגיִפְס רעד (}) גױזנַײא

 ץֹצָמ ,גֹפֶס װ ןגױזנַײא

 הָעְרְזַה יד (ןע) גנונעמיוזנַײא

 עְרְזַה װ ןענעמוזנַײא
 ,תּובְׁשִיְתִה ,תּולֲחַנְתִה יד (ןע) גנולדיזנַײא

 תּועְּקַּתְׁשִה ,תּוזֲחַאְתִה



 ןסַײרנַײא -- ןעלדיזנַײא

 בֵׁשֹוה ,בֵׁשֵי וו ןעלדיזנַײא
 יִדָדְצ-דַח ידַא קיטַײזנײא

 אֹוׂשַמ ,תּויְדָדְצ-דַח יד (}) טײקיטַײזניײא

 םיִנָּפ

 שּוּבִּכ ,הָׁשיִבְּכ ,ץּוּפִח יד (ןע) גנורעַײזנַײא

 ׁשֵּבַּכ ,שֹבָּכ ,ץֵּמַח ,ץֵמְחַה ײ ןרעַײזנַײא

 ןּוּבִס יד (ןע) גנופייזנַײא
 ןֵּבַס װ ןפייזנַײא

 ַעּוּבִט ,ַעּוּקִׁש יד (ןע) גנוקניזנַײא

 ַעֹבָט ,ַעקֶׁש װ ןעקניזנַײא

 בֹׂשֵי װ ןציזנַײא

 יד (ןע) גנועזנַײא רעד (}) עזנַײא

 תֹוּבְסְנִּב תּובְׁשַחְתִה

 סּייִּג יד (ןע) גנורענלעזנַײא
 סּיַג װ ןרענלעזנַײא

 תּובְׁשַחְתִה סָאד ןעזנַײא

 םיִׂש ,רֶסֲאֵמְּב םיִׂש ,רסָא ײ ןצעזנַײא

 רֹצֶע ,אֶלֵּכַּב

 ךלְכַל װ ןריזחנַײא

 ןּנַׁש װ ןרזחנַײא

 ֹומֹויְוּב ידַא קיגָאטניײא

 םֹויְרַּב סָאד (ךע) לגָאטנייא

 םלָּב ,רֹצָע ,רֹכָס װ ןעװעמַאטנַײא

 יָנֹוּגְדַח ידַא קינָאטניײא

 תּייִנֹוְּדַח יד (}) טײקינָאטנײא

 לֵּבְרַּכ ,לֵּתַח ,ְךֹרָּכ װ ןעילוטנַײא
 לֵּבְרַּכְתִה װ ךיז ןעילוטנַײא
 ,תּועִּקַּתְׁשִה ,הֶליִבְט רעד (ןע) קנוטנַײא

 ָּיִרְׁש
 הֹרָׁש ,ַעָּבְטַה ,לֹבָט װ ןעקנוטנַײא

 הֵּקִלֲח רעד (}) לײטנַײא

 בּוצֹק ,הָדָרְפַה ,הָּקִלֲח יד (ןע) גנולײטנַײא

 דֶרֵּפַה ,קֵּלַח װ ןלײטנַײא

 ןּנַחְתִה ,ןֹעֶט ,רֵצְּפַה װ ןהנעטנַײא

 הָסָנְכַה רעד גָארטנַײא
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 סֶנְכַה װ ןגָארטנַײא

 הָסיִנְּכ רעד (}) טירטנַײא

 הָצָרֲה יד (ןע) גנובַײרטנַײא

 ץֶרָה װ ןבַײרטנַײא

 דַהַי װ ןשידַיינַײא

 תּודְחְַּב ,דַחַיְּב ידַא קינייא

 תּודְחַא יד (}) טייקינייא

 הָּדְכנ ,דָכָנ סָאד (ךע) לקינייא

 ןיִנ סָאד (ךע) לקינייארוא --

 תּונְנֹוּבְתִה ,תּולְּכַּתְסִה רעד קוקנַײא

 לֵּכַּתְסִה ,ןֵנֹוּבְתִה װ ךיז ןקוקנַײא

 רֵּבַח ;םיִּקִזֲאַּב רֹסָא װ ןעלטײקנַײא

 הָעיִבְּת יד (ןע) גנוגָאלקנַײא
 ַעֹכֶּת וו ןגָאלקנַײא
 םייצחלמב) רֵגָס ;ללָּכ :ץֹחָל װ ןרעמַאלקנַײא

 (םיירגוסב וא

 הָמָאְתַה רעד גנַאלקנייא
 ׁשטַּב ,שֹבָּכ װ ןּפַאלקנַײא
 ׂשָנ ,ץֹחְל ,קֶּדַה װ ןעמעלקנַײא
 ץּוַּכ ,טֵּמֹק ,לָּפַק װ ןשטיינקנַײא

 ,לֵּפַקְתִה ,טֶּמִקְתִה װ ךיז ןשטיינקנַײא

 ץּוַּכְתִה
 בּוׁשָו בּוׁש ןּנַׁש װ ןלענקנַײא

 ףֵּלַג ,תֹרָח װ ןצירקנַײא

 תֶרָחַה װ ךיז ןצירקנַײא

 ׁשֹחְל װ ןעמױרנַײא

 ְךֵּכַׁש ,םֹולָׁש ןֵּכְשַה ,טֵקְׁשַה װ ןקַיורנַײא

 ָנָּזַה ,הָאיִרְק ייד (ן) ףורנַײא

 ןִמְזַה ,אֹרְק װ ןפורנַײא

 ,הָׁשיִׁשְמ ,הָחיִרְמ יד (ןע) גנובַײרנַײא

 ףּוׁשְפִׁש ,הָפיֵׁשְמ
 ְךֹכָח ,ַחֹרֶמ ,ףֵׁשְפַׁש װ ןבַײרנַײא

 הֶלְׁשַה ,ַחֵכֹוה װ ןדיײרנַײא

 הָנֲאֹוּת ׂשֵּפַח ; (תצק) ַעֹרְק װ ןסַײרנַײא

 הָביִרְמִל
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 קֵׁשַח װ ןפיירנַײא

 ,רֵּדְסֶה ,סּוּכִט ,רּוּדְס יד (ןע) גנוטכירנַײא

 ןִקְתִמ ,הָנְקִתַה
 םֵהַז ,ּךֵלְכַל װ ןטכירנַײא

 ןֵקְתַה ,רָּדְסַה װ ןסכירנַײא

 ַחַּיַּפ ,ְּךֵלְכַל װ ןסירנַײא
 תָּסַו יו ןרילוגערנַײא
 הֵּתַּפ ,לְּדַׁש װ ןדערנַײא

 ֹומְצַע תֶא הֵלְׁשַה װ ךיז ןדערנייא

 גָּׂשִמ ,תיֵעְטִמ הָעִּד סָאד (}) שינעדערנַײא

 הָיְלְׁשַא ,הָעְטִמ
 ץֵּבְׁשַה ,תֶרָּגְסִּמַּב םיִׂש װ ןעמערנַײא

 גֵׂשָה ,ׁשָכָר רעד (}) ףַאשנַײא

 הָנָּׂשַה ,הָׁשיִכְר יד (ןע) גנופַאשנַײא
 גֵּׂשַה ,ׁשֹכָר װ ןפַאשנַײא

 דַּיַטְצִה ,ׁשֹכָר װ ךיז ןפַאשנַײא
 רֵחְׁשַה װ ןצרַאװשנַײא

 הָׁשְּדְקַה ,הָעָּבְׁשַה יד (ןע) גנורעװשנַײא
 שֹּדְקַה :ַעַּבְׁשַה װ ןרעװשנַײא
 רֶקָּת רעד (}) ךָאטשנַײא

 תּיַּב וו ןקיבוטשנַײא

 בֵטיֵה ןֵּנַׁש װ ןרידוטשנַײא

 ןנִק װ ןעלגַײטשנַײא
 סֵנָּכִה ,הֹלָע װ ןגַײטשנַײא

 םֹוקָמְּב דֹמָע ; ןֵסְכַאְתִה װ ןײטשנַײא

 ,הָטָקְׁשַה ,הֵקָּתְׁשַה יד (ןע) גנוליטשנַײא

 הָעְגְרַח
 עֵגְרַה ,טֵקְׁשַה ,קֵּתְׁשַה וו ןליטשנַײא

 ֵּתַּתְׁשִה ,ַעֵגָרֵה װ ךיז ןליטשנַײא

 הָעְדִּב ,דָחֶא-הָּפ ,םָּכְסִמ ידַא קימיטשנייא

 םיִעֵּד םיִמְּת ,תַחַא
 הָעּד ,תֹועָּד תּודְחַא יד טייקימיטשנייא

 תַחַא

 םָּכְסַה װ ןעמיטשנַײא

 ןרעלכַײּפשנַײא -- ןפיײרנַײא

 בֹקָנ ,רֹקָּד װ ןכעטשנַײא

 ,סֵחַי ,הָּדְמִע ;ןּוּכִס רעד ({) לעטשנַײא
 הָנְוְּכַה ,רּוּדֶס ; הָׁשיִג

 ,גָהְנִמ גַהְנַה ,ןֵקְתַה :ןֵּכַס װ ןלעטשנַײא

 ןגְוַּכ ,ןֵוְכַה

 דַעְּב דֵמֲעַה וו ךיז ןלעטשנַײא
 ןּוּכַס סָאד (}) שינעלעטשנַײא
 הָּיִּפְצ רעד (}) טישנַײא

 ןּורְּג יד (ןע) גנורעַײשנַײא
 ןֵרָגַה װ ןרעַײשנַײא
 םֹנָּפ װ ןעברעשטשנַײא

 הָיִנֲאָל הֹלָע װ ךיז ןפישנַײא
 חּור הֹׂשָע ,שֹבָּכ וו ןגָאלשנַײא

 םֶדָרֵה װ ןפָאלשנַײא
 חּוּפָס רעד (}) סולשנַײא

 ַעֹלָּב װ ןעגנילשנַײא
 ,קֵלָדַה :ַחָּתְּפַמ לַע רֹגָס ;ללָּכ װ ןסילשנַײא

 ַחֶּפַס ,גָּתַמ

 ,לֶלְכִּב דַעְו ,לֵלֹוּכ ידַא ךעלסילשנַײא
 לּולָּכ ,תֹוּבַרְל

 ׁשּוחְלִא ,הָמָּדְרַה יד (ןע) גנורעפעלשנַײא
 ׁשֶחְלַא ,םֵּדְרַה װ ןרעפעלשנַײא
 םֶהָז ,ּךלְכַל װ ןצומשנַײא

 חֹׂשָמ ,ַחֵרָמ וו ןרימשנַײא
 םֶהַּדְזִה ,ְּךֵלְכַלְתִה װ ךיז ןרימשנַײא

 הָדּודְּג ,ְּךּוּתִח רעד (}) טינשנַײא

 (תצק) ְּךֹתָח װ ןדַײנשנַײא

 ןֹדָּכ ,רֹסֶא ,םֹתָר װ ןענַאּפשנַײא

 םּוצְמִצ ,ןֹוכָּסִח רעד (}) רָאּפשנַײא

 תּוצְּמִקְתִה ,ןֹוכָּסִח יד (ןע) גנורָאּפשנַײא

 ׁשֹּקַעְתִה װ ךיז ןרַאּפשנַײא

 םֵצְמִצ ,ּךסֶח װ ןרָאּפשנַײא
 ּוּפְׁשִא יד (ןע) גנולַאטיּפשנַײא

 ּפְׁשַא װ ןלָאטיּפשנַײא
 םָסֲאַה ,םֹסֶא ,ןֵסְחַא װ ןרעלכַײּפשנַײא



 ץנעניטרעּפמיא -- גנוצירּפשנַײא

 הֵקָרְזַה ,הֹקיִרְז יד (ןע) גנוצירּפשנַײא

 קֵרזַה װ ןצירּפשנַײא

 קֵרְזַמ רעד (ס) רעצירּפשנַײא

 גֹרָּב װ ןפיורשנַײא
 ,תּוצּוַּכְתִה יד (ןע) גנוּפמורשנַײא

 קּוּמִצ ,תּומָצְמַטְּצִה

 קֵּמַצ ,ׁשֵּמַּכ ,ץּוַּכ וו ןּפמורשנַײא

 ,ׁשֵּמַּכְתִה ,ץּוַכְתִה וו ךיז ןּפמורשנַײא
 קֵּמַטְצִה

 םָׁשָר ,הָמָׁשְרַה רעד (}) בַײרשנַײא

 םֹׂשָר װ ןבַײרשנַײא

 םּוׁשָר רעד (}) טפירשנַײא

 דַחְפַה וו ןקערשנַײא

 תיִציֵּב סָאד (ך) עלעייא

 ןֵכָלָׁש ; םֶכָּלֶׁש ידַא/סַאּפ רעַײא

 ,םיִכָׁשֲאָה סיִּכ רעד (ןע) לטַײברעײא
 הָכֵׁשֲאַמ

 וי כד
 לֹומְּת ,םֹוׁשְלִׁש ידַא ןטכענרעייא

 לֵּגְלַגְס ידַא קימרָאפרעײא
 תיִביִבֲח רעד (ס) ןכוקרעייא

 תיִרָט סָאד (ךע) לכיקרעייא
 הָלֲחַׁש רעד (}) קָאטשרעײא

 הָחיִבֲח יד (|) זַײּפשרעײא
 תּובֲהַלְתֶה ,טֵהֵל רעד (ס) רעפייא

 רע ,ןּוּנַׁש ,בָהלָנ ידַא קידרעפייא
 הָאְנִק רעד (}) טכוזרעפייא
 יאַּנִק ידַא קיטכיזרעפייא
 תּונָתֲאְנַק יד ({) טייקיטכיזרעפייא

 קֶנָאַה ,ַחֵנָּאַה יי ןעקייא
 הָּפֹוריִא יד עּפָארייא
 יִּפֹוריִא ידַא שִיעּפָאריײא

 תּויִבָרֲעַמ יד טײקשִיעּפָאריײא
 יפֹוריִא רעד (ס) רעיײּפָאריײא
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 יִנֲא ,יַכֹנָא (ךימ :ַא ,רימ :ד) נָארּפ ךיא

 ליִא רעד (םערעוו) םערָאװ-ליא

 הָיְלְׁשַא יד (ס) עיזוליא
 רּוטֶע ,הָמָּגְדַה ,רּוּיִצ יד (ס) עיצַארטסוליא
 רֶּטָעְמ ,םֶּגֶדִמ ,רּיִצְמ ידַא טרירטסוליא
 רֶטַע ,םֵּגְדַה ,רּיַצ וו ןרירטסוליא

 ליִבְּנְנַו רעד רעבמיא

 ןֹויֵּת ,םּוקְמּוק רעד (ס) קירעבמיא

 םּיִאְמ ,דיִרֲחַמ ידַא קידהמיא

 ֶּפָחְמ ,ןיִסָח ידַא ןומיא
 תּוניִסֲח יד (}) טעטינומיא

 סיאל הָלֹוע ,רֵּגַהְמ רעד (}) טנַארגימיא

 ס"אל) הָּיִלַע ;הָריִגֲה יד (ס) עיצַארגימיא

 הֹלָע ,רֵּגַה װ ןרירגימיא

 יאֹּקַח ,הֵּקַחְמ רעד (}) רָאטַאטימיא

 ףּויִז ,יּוּקִח יד (ס) עיצַאטימיא

 הֵּקֲחְמ ידַא טריטימיא

 ףּיז ,הֵּקַח וי ןריטימיא

 ּוהָׁשיִמ ןצעמיא .ַצדד) נָארּפ רע"צעמיא

 םָׁשֹר הֶׂשֹוע ידַא טנַאזָאּפמיא

 ַחֹּכ רַסֲח ,תֶלֹכְי רַסֲח ידַא טנעטָאּפמיא

 רֶקָע ,אָרְבּנ
 ַחֹּכ רָסֹח ,תֶלכִיייֵא יד () ץנעטָאּפמיא

 תּורְקַע ,אָרְבִּנ
 הָבֹוטְל ַעַּפְׁשַה ,םָׁשֹר הֹׂשָע װ ןרינָאּפמיא

 אּובְי רעד (}) טרָאּפמיא

 אֵּבִי װ ןריטרָאּפמיא

 ןָאּובְי רעד (}) רעטרָאּפמיא

 ףֵחֹוּד ַחֹּכ ,הָׁשּוחְּת ,ףֵחַּד רעד (}) סלוּפמיא

 ָנֹופֲחַּד ידַא ויסלוּפמיא

 ַעיִנֵמ ,ףֵחַּד ,הָפיֵחְּד רעד טעּפמיא

 ץֶרֶמִּב לַעֹוּפ ,יִנֹופֲחַּד ידַא קיטעּפמיא

 רֶסיֵק רעד (|) רָאטַארעּפמיא

 ןֶצֲחַׁש ,יִנָצֲחַׁש ידַא טנעניטרעּפמיא

 תּונְצֲחַׁש יד (}) ץנעניטרעּפמיא
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 יִרָסיֵק ידַא לַאירעּפמיא
 הָכָלְמַמ ,תּורָסיֵק יד (ס) עירעּפמיא

 רּוּתְלֶא יד (ס) עיצַאזיװָארּפמיא

 רֵּתְלַא װ ןריזיווָארּפמיא

 הָגָּפֶסַה ,הָיְוְרַה יד (ס) עיצַאנגערּפמיא

 גֵּפְסַה ,הָוְרַה װ ןרינגערּפמיא

 ַעּורֲא יד (ס) עזערּפמיא

 ןֶגְרַמֲא רעד (ס) ָאירַאסערּפמיא

 הָבָּכְרַה יד (ןע) גנופמיא
 בָּכְרַה װ ןפמיא

 תֶלֹכיִּב װדַא דנַאטשמיא

 ֹומְּב ,ךֹוּת ,ְּךֹותְּב ,-ָּב ּפערּפ ןיא

 יִדֲהַּב ,דֵחַיְּב םענייא ןיא

 לֶלְכִּב ןײמעגלַא ןיא

 ,לֹּכַה ּךַסְּב ,תּומֵלְׁשִּב ודַא ןצנַאג ןיא

 ולָּכ לָּכ ,ןיִטּולֲחַל ,ֹויְְּב לַע ,יֵרְמַגְל
 ליִבְּגְנַז רעד (ס) רעבגניא

 בֹורֵקִּב ודַא ןכיג ןיא

 רַעַנ סָאד (ךע) לגנִיי ,לגניא

 םיִרָביֵא ,םִיַבָרְק רעד (}) דייוועגניא

 םיִיִמִנְּפ
 ,לֵבֹוי ;לֵּיַא :םּוצָע לַּג ,לֹוׁשְחַנ יד (}) דניא

 רָמָז
 הָרְפֶע יד (ס) ןידניא

 ןָּתְׁשָרֲח ,ןּיִשֲעַּת רעד (}) לַאירטסודניא

 תֶׁשֹרֲח ,הּיִׂשֲעַּת יד (ס) עירטסודניא
 ּתְׁשָרֲח ,יִתָּיִׂשֲעַּת ידַא לעירטסודניא
 דַא ןָּתְׁשָרֲח ,ןיִׂשֲעַּת רעד רעלעירטסודניא

 ִּתְׁשָרֲח ,יִתָּיִשֲעַּת
 (למשח) הָאְרֶׁשַה יד (ס) עיצקודניא

 סַנ ,יִא רעד (ןע) לזדניא

 ןֹויִא סָאד (ך) עלעזדניא

 ,טֶרֶּפ רעד (ס) םודיווידניא ,(}) דיווידניא

 ׁשיִא
 יִמְצַע ,דָחָיְמ ,יִׁשיִא ידַא לעודיווידניא

 עלעזניא -- לַאירעּפמיא

 ּוּדֹה-תֶלֹגְנְרַּת יד (ס) עקשטידניא

 ּוּדה יד עידניא

 יִּדֹה רעד (ס) רעידניא

 ּוּדה-לֹוגְנְרַּת רעד (סע) קידניא

 ןָוֲחַמ ,ןיַצְמ ,זֵמֹור רעד (}) רָאטַאקידניא

 הָאָרֹוה ,ןּויִצ ,זָמָר יד (ס) עיצקידניא

 ןיִפיִקֲעַּב ידַא טקערידניא
 - יִּדֲה ידַא שידניא

 וגיִּדְניִא ,סיִטָסיִא ,ליִנָא רעד ףעדניא

 הָזָּב ;םֹאְתִּפ ,םִיַתְניֵּב ודַא םעד ןיא

 ,םיִגָיְנִעָה ןֶכֹּת ,ַחֵּתְפַמ רעד (}) סקעדניא

 םיִרּוסֲא םיִרָפְס תַמיִׁשְר

 הָּדְבַעְּכ ,תּואיִצְמִּב װדַא ןתמא רעד ןיא

 הֶזָּב װדַא ןיײרעד ןיא

 םַּכְׁשַה רֵקַֹּּב רעד (ןע) ירפרעדניא
 ץּוחַּב רעד (ס) ןסיורדניא

 (רובק) הָמָדֲאַּב קֹמָע װדַא דרע'רד ןיא

 ףֵאְׁשַמ רעד (}) רָאטַאלַאהניא

 הָפָאְׁשַה יד (ס) עיצַאלַאהניא
 םֶצֵע ,אָׂשֹונ ,ןֶכֹּת רעד (}) טלַאהניא

 םיִנָיְנַעָה ןֶכֹּת רעד (ןע) לטעצ-טלַאהניא

 ףָאְׁשַה װ ןרילַאהניא

 הָׁשיִלְּפ יד (ס) עיזַאוװניא

 ׁשֶלֹוּפ רעד (ס) רעריזַאווניא

 הָכָנ רעד (}) דילַאוװניא

 תּוכָנ יד טײקשידילַאווניא
 יאַצְמ ,הָלּוכִּת ,יאֵלְמ רעד (}) רַאטנעווניא

 הָעֵקְׁשַה יד (ס) עיציטסעווניא

 הָעֵקְׁשַה יד (ןע) גנוריטסעווניא

 ַעֵקְׁשַה װ ןריטסעווניא
 ַעיִקְׁשַמ רעד (ס) רעריטסעווניא

 הָּכְנֲח יד (ס) עיצַארוגיוניא

 ְךֵנַח װ ןרירוגיוניא
 סַנ ,יִא סָאד (ןע) לזניא
 ןֹויִא סָאד (ך) עלעזניא



 ןריטנעמורטסניא -- טקעזניא

 הָמיִנְּכ ,הָקְרֲח ,קֶרָח רעד (}) טקעזניא

 סּדְנַהְמ רעד (|) רינעשזניא
 הָסָּדְנַה יד (ס) עירענעשזניא

 יִסָּדְנַה ידַא שירענעשזניא

 ,םַעַט ,הָנְֶנַה ,הָמָעְטַה יד (ס) עיצַאנָאטניא

 המ
 ִּתְחַּפְׁשִמ ,יִמיִטְניִא ,בֹורְק ידַא םיטניא

 יִתּוַּברַּת ,ליִּכְׂשַמ ידַא טנעגילעטניא

 יִּכְׂשַמ ,ןָתָלְכִׂש רעד .יִטְנגיִלטְניִא
 ,חַּצמיּהַבְּג ידַא שיטנעגילעטניא

 ייְֵדְמַלִ" ,ייליִּכְׂשַמ
 לָּכְׂשִמ ,הָיְצְנֶגִלְטְניִא יד ץנעגילעטניא
 יִלְכָׂש ,יִנָחּור ידַא לעוטקעלעטניא

 ַחֵּקַפְמ ,ַחיִּגְׁשַמ רעד (}) טנַאדנעטניא

 םיִצַע ,יִביִסְנֶטְניִא ,ץֶרֶמְּב ידַא וויסנעטניא

 ,קְזֹח ,ץֶרֶמ יד (|) טייקוויסנעטניא

 תּומיִּצַע ,הָמָצֲעַה ,תּייִביִסְנטְניִא

 הָנּוַּכ יד (}) ץנעטניא

 תיִדָדֲה ,בֶרֵקְּב ,ןיֵּב (תמודק) ּפערּפ "רעטניא

 ,קָחְרֶמ ,ַחַוָר ,הָקָסְפַה רעד (}) לַאוורעטניא

 ןֵמְז קֶסֶּפ
 ןֹויָאַר רעד (ןע) ויוורעטניא

 ןִיֲאַר ײ ןריויוורעטניא

 ,ןיֵּב אֹוּב ,בֵרָעְתִה װ ןרינעוורעטניא

 ֵַּּתְׁשִה
 ,תּובָרֹעֶמ ,תּובְרָעְתִה יד (ן) ץנעוורעטניא

 תּונָלְַתְׁש
 הָּיִמיִנְּפ רעד (}) טַאנרעטניא

 רעדִיָּמֶאָלְןיֵּב ידַא לַאנָאיצַאנרעטניא

 ַנֹויְצַנְרָטְניִא
 םּואְנִּב יד (ס) עיצַאזילַאנָאיצַאנרעטניא

 םִאְנַּב װ ןריזילַאנָאיצַאנרעטניא

 רֵּגְסֶהְּב הָאיִלְּכ יד (ןע) גנורינרעטניא

 רֶּגְסֶהְּב אֹלָּכ װ ןרינרעטניא

 סְרְטְניִא ,תֶלָעֹוּת ,ןִיְנֶע רעד (}) סערעטניא
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 ַעַׁשְמ ,ןִיְנַעְמ ידַא טנַאסערעטניא

 קֵסֲעַה ,ןִיְנַע װ ןריסערעטניא

 קֶּסַּפ ,דֵּקַנ װ ןריטקנוּפרעטניא

 ,דּוּקְנ ,קּוּסְּפ יד (ס) עיצקנוּפרעטניא

 הָּפָצְּטַה
 אָּתְלַאְׁש יד (ס) עיצַאלעּפרטניא

 ,ׁשּורֵּפ יד (ס) עיצַאטערּפרעטניא

 תּונָׁשְרַּפ

 ,ביִר רֵחְרַחְמ ; ןָכְסְכַס רעד (}) טנַאגירטניא

 תֹוּמִזְמ ׁשיִא

 םָּמַז ,ביִר רֵחְרַח ,ְּךֵסְכַס װ ןריגירטניא

 רּוחְרַח ,ְךּוסְכָס ,הָּמִזְמ יד (ס) עגירטניא

 הָיְנּונְק ,ביִר

 (מ"ס 2.54) עַּבצֶא ,'ץניא רעד (}) שטניא

 םֶּזִי ,םִזֹוי רעד (}) רָאטַאיציניא

 הָמְזִי יד (}) ויטַאיציניא

 ׁשֵּדַח ,רֹצָי ,םָֹי װ ןרייציניא

 סַעֹוּכ ,וָּגִרְמ ודַא סעּכניא

 סעָּכ ,וֵּגַרְתִה װ סעּפניא ןַײז --

 (ץראה) םיִנָּפ סָאד דנַאלניא

 (ץראה) יִמיִנְּפ ידַא שידנעלניא

 ְךֹותְּב ,עַצְמָאָּב ודַא ןטימ ןיא

 בֶרְבַרְׁש רעד (}) רָאטַאלַאטסניא
 הָיְצַּלַטְסְניִא ,ןֵקָתִמ יד (ס) עיצַאלַאטסניא

 הָנקְתַה יד (ןע) גנורילַאטסניא

 ןֵקְתַה י ןרילַאטסניא

 תּוכְמַס ,תּוׁשָר ,הָאָּכְרַע יד (}) ץנַאטסניא

 ןֹוכָמ רעד () טוטיטסניא

 לֶעְפִמ ,דָסֹומ יד (ס) עיצוטיטסניא

 ,יֵעְבִט ףֵחַּד ,יִעְבִט ׁשּוח רעד (}) טקניטסניא

 בֵלירְצִי ,טְקְניִטְסְניִא
 ְךָרְדַמ ידַא טיורטסניא

 יָלָּכ ,ריִׁשְכַמ רעד ({) טנעמורטסניא

 יִעָצְמֶא
 רֵמְזַּת װ ןריטנעמורטסניא
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 ,הָרֹומ ,ְךיִרָדַמ רעד (}) רָאטקורטסניא

 ףֵלַאְמ
 ,הָאָרֹוה ,הָכָרְדַה יד (ס) עיצקורטסניא

 הָיָרֹוה

 ׂשָמְר ,קֶרָח רעד (}) טקעסניא

 ַחּור רֵאְׁש ,הָאְרְׁשַה יד (ס) עיצַאריּפסניא

 בֵבֹוּד ,הָאָרְׁשַה ןתָנ װ ןריריּפסניא

 הָמָמֲח רעד (}) טקעּפסניא

 ,חֶּקַּפ ,ַחֵּקַפְמ רעד (}) רָאטקעּפסניא
 קֵדֹוּב ,ַחיִגְׁשַמ
 הָחַקְפִמ רעד (}) טַארָאטקעּפסניא
 ןחָּב ,קדָּב ,ַחְֵּׁשַה ,ַחֵּקַּפ װ ןריטקעּפסניא
 ,הָרֵּקַּב ,ַחּוּקִּפ ,תּוחְקַּפ יד (ס) עיצקעּפסניא

 הקְיִדְּב ,תֶרֹקִּ
 םּויִּב ,הָזֲחְמַה יד (ס) עיצַאזינעצסניא

 םָיִבְמ ,זָחֵמִמ ידַא טריזינעצטניא

 םִיַּב ,זַחְמַה װ ןריזינעצסניא

 ,ֹוּבֲחְּב ,םיִנְפִּב ,ְךֹותְּב װדַא קינייוװעניא

 וגְל ,בֶרֵקְּב ,םיִנְפַל
 הֶז לָׁש ךֹותְּב ,ֹוּב םעד ןיא-םעניא

 םֹוקָמ םּוׁשְּב ודַא ץעגרע ןיא

 יִמיִנְּפ ידַא ךעלרעניא
 יִקֹוניִּת ידַא ליטנַאפניא

 םיִלְגַר-ליֵח יד (ס) עירעטנַאפניא

 ,ןיִעיִדֹומ ,עֶדיֵמ יד (ס) עיצַאמרָאפניא

 הָעָדֹוה ,הָעיִדְי
 תַּכְׁשִל יד (ס) ָארויב-עיצַאמרָאפניא

 ןיִעיִדֹומ
 רֹסֶמ ,רָׂשַּב ,ַעְדֹוה װ ןרימרָאפניא
 (קודקד רֹוקָמ רעד וויטיניפניא

 (קודקד) תיִכֹוּת רעד סקיפניא

 תַעַּפַׁש יד ץנעולפניא

 תּוקְּבַּדִה ,םּוהְז יד (ס) עיצקעפניא
 תַקּקַּפ ,םָטֹא רעד (}) טקַארפניא
 הָרְקִמ ,תיִרְקַּת רעד (}) טנעדיצניא

 ןבעגטכַא -- רָאטקורטסניא

 הֵּיִבְּג יד (ס) ָאסַאקניא

 הָבֹוּג רעד (}) טנעסַאקניא

 הָרֵּגְדַמ ,הָמָמֲח רעד (}) רָאטַאבוקניא

 ,הָרָּגְדַה ,הָריִגְּד יד (ס) עיצַאבוקניא

 הָלָׁשְבַה
 ׂשֶרֶע סּופְּד רעד (}) לעבַאנוקניא

 רּוַצְקִּב װדַא ןצרוק ןיא

 לֶלְכִּב דַעְו דַע ידַא וויזולקניא

 תיִׁשָנ רעד (}) שַאיסיא

 םָלֶסיִא רעד םַאלסיא

 דָחֶא לָּכ נָארּפ ידַא רעדעיַא

 אָּבַה ידַא עטפיא
 תֵעָּכ ,הָּתַע ,וָׁשְכָע װדַא טציא

 יִחְכֹונ ,יִוָׁשְכַע ידַא קיטציא

 יִחְכֹונ ןֵמְז ,הָוֹוה יד (}) טייקיטציא

 ןֵּתַא ,םֶּתַא (ךַײא :אדד ) נָארּפ ריא

 ּהָלָׁש ,ּהָל (יז :מָאנ ) גָארּפ ריֹא

 הָנָק ,ףּוס רעד (}) רֶיַא

 ךַחַג ,גֵלְגַל װ ןריזינָאריא

 הָיְנֹוריִא ,גּולְגִל ,גַעֵל יד (ס) עינָאריא

 יֵנָצְקֹוע ,גֵלְגַלְמ ,גַעֹול ידַא שינָאריא

 הָרֵטְמַמ ,ןֵקֹח רעד () רָאטַאגיריא

 םיִׁשָנֲא צמ עריא

 'א ןופ ;הָנֲעַמְל 'א רַאפ ,ןגעווטעריא

 הָּדִצִמ

 יִׁשְלֶׁש ףּוגְּב יִנֹולְפִל ןיִסּומיִנְּב הֹנָּפ װ ןצריא

 ןֵכְבּו ודַא ללּכ ַא

 יֹובֲא ,יֹוא ,ּהָהֲא ,ּהָה טניא ךַא

 חָאָה ,יֵו ,יֹובֲא טניא ךָא

 גְנעֶּב ,הָׁשּקַבְּב ,ןֵּכ ךֶא
 בֵל-הֵָׁשְק ,בֵל-רַסֲח ,רָזְכַא רעד (םי) רזכַא

 ןּויִע ,תּובְׁשַחְתִֶה ,בֵל תַמיִׂש יד טכַא

 8 רָּפְסִמ ,הָנֹומְׁש ,הָנֹומְׁש וצ טכַא

 הָריִמְׁש ,ַחּוּקִּפ ,הָחֶגְׁשַה יד גנובעגטכַא

 רֹמָׁש ַחֵּקַּפ ,ַחֶּגְׁשַה וו ןבעגטכַא



 -נײלַא -- גנוטכַא

 הָרְקֹוה ,הָכָרֲעַה ,דֹובָּכ יד גנוטכַא

 ץֶרָא-ְּךֶרֶּד ,םֹּד ,תּוריִהְז ,בֵׁשְקַה !גנוטכַא

 ןִיַע םיִׂש .ַחַּקַּפ ,ַחֵּגְׁשַה װ ןבעג גנוטכַא

 ,ַחֹּקַפְמ ,ַחיִּגֶׁשַמ רעד (ס) רעבעג-גנוטכַא

 רֵמֹוׁש

 ָּיִניִמְׁש ,תיִניֵמְׁש סָאד (ךע) לטכַא
 יֵנְּפ רֹדָה װ ןטכַא

 יָניִמְׁש ודַא סנטכַא

 הָנֹומְׁש (העש) װדַא עטכַא

 לֹכָא װ ןעלכַא

 ּדְנִּפ ,הָניִל"תיֵּב ,הָיְנַסְכַא יד (ס) הינסּכַא
 ,הָצְרֲעַה ,דֹובָּכ תַאְרִי יד גנורעּפכַא

 הָרָקֹוה
 דֵּבַּכ ,רֵקֹוה ,ץֶרֲעַה וו ןרעּפכַא

 םיִנֹומְׁש ווצ קיצכַא

 םיִנֹומְׁשַה ידַא טסקיצכַא

 הֵרְׂשָע הָנֹומְׁש ,רָׂשָע-הָנֹומְׁש וצ ןצכַא

 קֹנָא .ַחּנַאְתִה ,ַחֹנָּג ַחֵנָאֵה ,קֵנָאַה יו ןצכָא
 רָׂשָע-הָנֹומְׁשַה ידַא טנצכַא

 ;עַרָה לָּכ -- סזייב סָאד לַא) לָּכ ודַא לַא

 (בֹוּטַה לָּכ -- סטוג סָאד לַא

 ַעֵצְרַמ יד (ן) לֶא
 טֵהַּב רעד (ס) רעטסַאבַאלַא

 ,הָקָעְזַא תֹוא ,הָקָעְזַא רעד (ןע) םרַאלַא

 הָאירְק
 דרֲחַה ,אֹרֵק ,קֵעְזַה וו ןרימרַאלַא

 ,הָקָעְזַא תֹוא ,הָקָעְזַא רעד (ס) םערַאלַא

 הָאיִרְק
 רּועְסִי רעד (}) סָארטַאבלַא
 תֶפֶּדְפַּד ,םּוּבְלַא רעד (ןע) םובלַא

 ןקָבל,ןֵקָהַּב ייד (|) סָאניבלַא
 קַהֹּב ,תֶקָהַּב רעד (ןע) םזיניבלַא
 ָסְּדְנַה ידַא ׁשִיַארבעגלַא

 ָלְכךרֶּב,לָלְכִּב דַא ןײמעגלַא
 לֶלְּכ ,תּויְלָלְּכ יד (|) טײקנײמעגלַא
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 לָּכ -- רָאי ץרַאוװש עדלַא) לָּכ ידַא עדלַא
 (תֹוחּורַה

 םֶלֹוע ,לֵבֵּת ,םּוקָי יד טלעװלַא
 יִלָלְּכ ,יֵמָלֹוע ,יִמָלֹוע-לָּכ ידַא ךעלטלעװלַא
 זָמָר יד (ס) עיולַא
 ןָרְמַח רעד.(ס) םוינימולַא
 םּולֲא רעד (ןע) ןולַא
 םֵרְּב ,אֹופַא ,ןֵכָל ,ןֵכְבּו ,ןֵכְּב דִא ָאזלַא

 ׁשיִׁשָק ,םּודְק ,קיִּתַע ,ןֶקָז,ןָׁשָי ידַא טלַא
 ַהֹובָּג ,טְלַא רעד (}) טלַא

 הָּתִִּב ,הָּכס יד (ס) ענַאטלַא

 ַחֵבְזִמ ,הָמָּב רעד (|) רַאטלַא
 יִרָט-אֹל ידַא ןקַאבעגטלַא
 םיִׁשָּמָׁשְמ םיִרָבְד ֹוא םיִדָנְּב סָאד גרַאװטלַא

 םיִטָּפְרְמּו
 ןֵקְזַה יי ןרעוו טלַא

 ׁשיִׁשָי ,בָס רעד (ס) רעקשטיטלַא

 ןׁשֵיְתִ ,ןֶׁשָיִמ ידַא ךעלטלַא
 אָציָׁש ,ןיִמֹוי קיִּתַע ידַא שידָאמטלַא

 הָנְפֶאָהַמ
 ןיִלֲח ,לֹח ידַא ךעלגעטלַא
 תּויָנֹומְדַק ,םֶדֶק יִמְי סָאד םוטרעטלַא
 קיִּתַע ,יָנֹומְדַק ,םּודָק ידַא ךעלמיטרעטלַא
 הָרֵרְּב רעד (}) וויטַאנרעטלַא

 ןיִמֹוי קיִּתַע ,ןָׁשֹונ ןֶׁשִי ידַא שיקנערפטלַא

 םֶדֶק יִמְי יד (}) טַײצטלַא
 ,ןֶשֹי ,תּוׁשיִׁשְק ,הָנְקִז יד (}) טײקטלַא

 הָביֵׂש

 תּונָתְלּוז ,תּויִתָלּוז רעד (ןע) םזִיורטלַא
 ןָתָלּוז רעד (}) טסַיורטלַא

 םיִּמַעָה תּודֲחַאְתִה ,תיִרְּב יד (ן) ץנַאילַא
 הָּנִכְּמַה ,ףֶסֹונ םֵׁש ידַא סַאילַא
 יִדיִחְי ,דֵדֹוּב ,דיִחָי ,דֵדָּב ,דֵבְל ודַא ןײלַא

 ֹוּפַגְּ

 יֵאָמְצַע -נײלַא
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 ,תּולָּתייִא ,תּואָמְצַע רעד םוקסואנײלַא

 יִמְּצַע קֵּפְסה
 יִמְצַע ,דֵדֹוּב ,דֵבָל ידַא קינײלַא
 דָחֶאְמ ,תיִרְבִּב רּוׁשָק ידַא טרַיַילַא

 תיִרְּב-לַעַּב רעד (ס) רעטרַיײלַא

 תיִרְבִּב רֶׁשֵקְתִה יו ךיז ןרַײלַא
 תֹונֹוזְמ צמ ןטנעמילַא
 סּוכְלַא ,ןֹומְלֵא יד (ס) עכלָא
 הָיִמיִּכְלַא יד (ס) עימעכלַא

 םּוצָע ,לֹוכָי לֹּכ ידַא קיטכַאמלַא
 לֹּכ-תֶלֹכְי יד (}) טײקיטכַאמלַא

 טֶקִל .ּךֶנָמְלַא רעד (ן) ךַאנַאמלַא
 ןָמְלַא רעד (ס) ןמלַא

 תּונְמְלַא יד טפַאשהנמלַא

 םּוצָע ,לֹוכָי לָּכ ידַא קיטכעמלַא
 לֹּכ-תֶלֹכְי יד ({) טײקיטכעמלַא
 ןֹורָא רעד (ס) רעמלַא

 ןְפֹא לָכְּב ,םֹוקָמ לָּכִמ ודַא סלַאּפנלַא
 -תקְזֶחְּב ,-תַרֹותְּב ,ֹומִּכ ,...ָּכ ודַא סלַא
 דָחֶא לָּכ ,לֹּכַה ,ןֶּלִּכ ,םֶּלַּכ גָארּפ ידַא עלַא

 ףּוּדְרַה רעד (ס) רעדנַאעלָא
 הֶלָׁשְמ ,לָׁשָמ ,הָיּומד יד (ס) עירָאגעלַא
 יִלָׁשְמ ידַא שירָאגעלַא
 הָרֵדְׂש יד ({) עעלַא
 יִניֵמ לָּכ ידַא טנַאהרעלַא

 יִניִמ לָּכ ידַא ײלרעלַא
 (א) ףֶלֶא רעד (ן) ףלא
 אָתיֵּב-אָפְלַא ,תיֵּב-ףֶלֶא רעד ({) טעבַאפלַא

 ב"א רֶדֵס יִפְל ְּךֹרָע וו ןריזיטעבַאפלַא
 רּוסְרֵס ,תֹונֹוז-הָעֹר רעד ({) סנָאפלַא

 אָתיֵּב-אָפְלַא ,ב"א רעד תיב-ףלא
 לֹּכ ,לָּכ ,לֹּכַה גָארּפ ץלַא

 אָליֵּמְמ ,ְךֶה ּונְֵיַה װדַא סנײאצלַא

 רָבָּד לָּכ ,לָּכַה נָארּפ גנידצלַא

 ַעְדֹוי-לֹּכַה רעד (ס) רעסײװצלַא

 טסיטעמַא -- םוקסױאנײלַא

 לֹוהֹוּכְלַא ,לֶהֹּכ רעד (}) לָאהָאקלַא
 תֶלֶהַּכ רעד (ןע) םזילָאהָאקלַא
 דָעּומ רֹוּכׁש רעד (ס) רעקילָאהָאקלַא

 לָהּ ,לָהֹּכ לָׁש ידַא שילָאהָאקלַא
 תֹוטְּמַה רַדֲח יד (ס) עװָאקלַא
 (המדא יחופתמ) הָּתְפַּכ יד (ס) עקלַא

 ןָבְבֹוח ,בֵבֹוח רעד (}) רָאטַאמַא

 תּונָבְבֹוח יד טײקשירָאטַאמַא

 םַעַּפייֵא ,םַעַּפ ודַא לָאמַא
 בֵהַאְמ רעד (}) טנַאמַא

 קָׁשֹא ,רּוּדְׁשַנ רעד (ס) קַאינָאמַא

 תֶחְּפ ,יאֵלְּב יד (ס) עיצַאזיטרָאמַא

 ריִרְגַׁש רעד (|) רָאדַאסַאבמַא
 תּוריִרְגַׁש יד (ס) עדַאסַאבמַא

 הָאָּפְרִמ יד (ס) עירָאטַאלובמַא
 הָפֵאְׁש יד (ס) עיציבמַא

 ִנָּתְפַאְׁש ,יִנָפֲאַׁש ידַא זעיציבמַא

 ַחֵּדַּב ,רֶּדַּב ,ַעֵׁשֲעַׁש וו ןריזומַא

 ַחּדַּבְחִה ,רֵדַּבְִה .ַָׁשֲעְַׁשִה ײ ךיז ןריומַא
 ַעיֵמָק רעד (}) טעלומַא

 תֶׁשֹמְחַּת יד (ס) עיצינומַא

 דיִקְפַּת ,הָרְׂשִמ ,דֶרֶׂשִמ רעד (ן) טמַא

 תַדֹובֲע אֵּלַמ ,דָרְׂשִּמַּב דֹבָע ,ןֵהַּכ וו ןריטמַא !

 דיִקָּפ
 תיִמְׁשִר ,יִמְׁשִר ידַא ךעלטמַא
 בֹוט רֵתֹוי ,ּול נָאק ןײמַא

 תיִביִבֲח ,הָתיִבֲח רעד (}) טעלמָא
 ןֵּכ רֶמֹוא רעד (ס) רעגָאז-ןמא

 ןֹוחָּכִׁש ,םֹויָׁשִנ יד (ס) עיזענמַא

 הָניִנֲח יד (ס) עיטסענמַא

 ןֵחַנ ,ןֹנָח ,ןּוח װ ןריטסענמַא

 יִלְכיֵק רעד (ןע) לטסמַא

 תיֵפּוּלִח יד (ס) עבעמַא

 הָמָלְחַא רעד ({) טסיטעמַא



 ןסיגנָא -- רעמַא

 בֹוט רֵתֹוי ,ּול נָאק רעמַא

 יִאְקְיִרַמֲא רעד ידַא רענַאקירעמַא

 הָקיִרְמֲא יד (ס) עקירעמַא

 ,ַעּוטק ,םּוּדִּג ,הָתיִרְּכ יד (ןע) גנוריטוּפמַא

 הָעיִדְג

 ַעֵטַק ,ַעֹטְק ,םֹדָּג ,תֹרָּכ װ ןריטוּפמַא

 לָצְבִר יד עלוּפמַא

 ַחּוּכו ,הָטָטק ,קָבֲאֵמ יד (ןע) גנורעּפמַא

 סּומְלּוּפ ,רּוגִּת ,רָּגִּת

 ַחכָּוִה,ַחַּכְַתִה ,קֵבָּאֵה ײ ךיז ןרעּפמַא

 ,תּוקְבָאֵה ,קָבֲאַמ סָאד (}) שינרעּפמַא

 ַחּוּכו ,הָטָטְק
 םֶרָזְדַמ רעד (ס) רעטעמָארּפמַא

 ִזָרְּכ ידַא שיביפמַא
 תָמֲא רעד 0 תמא

 תּונָּכ ,תּונֹוכְנ ,תּוּתִמֲא יד (}) טייקידתמא

 ,א-ב תוליחתמה םילמ ינפל " ַא" תומתס ןמיס טרַא ןֹא

 ע ,ָא .ַא

 אֹלְל ,סֶפָאְּב ,אֹלְּב ,רֶסֹח ,לּוטְנ ,יִלָּב פערפ ןָא

 רֶסֹח ,-לּוטְנ -נַא

 דיִמְתַמ ,קָסֶפֶה אֹלָל ידַא קירעהפיואנָא
 הָּדְּצַה הָּיִטְנ ,רֶּגְסִמ ַחיִׂש רעד טַײזַאנָא

 ןֵמַׁש װ ןלייאנָא
 ,הָוָׁש הָרָזְג הֶׁשֵּקַה ,ׁשֵּקֶה יד (ס) עיגָאלַאנַא

 ַחּוּתִנ ;הָקָיִדְּב רעד (ן) זילַאנַא

 ַחֵּתַנ ,קֹדָּב װ ןריזילַאנַא

 ןָחְּתַנ רעד (ס) רעקיטילַאנַא

 יִנֲחַּתַנ ידַא שיטילַאנַא
 -םַע ,רָעְבִנ ,רּוּב רעד (}) טעבַאפלַאנַא

 ץֶרֶאָה
 ,תּורּוּב רעד (ןע) םזיטעבַאפלַאנַא

 תּוצְרַאָה-םַע ,תּורָעְבִנ

 בֵרֵעְו"יִתְׁש רעד (}) דנַאנַא
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 ןיִלְמֹוג ,יִדָדֲה ידַא קידנַאנַא

 תּונָנֹוא רעד (ןע) םזינַאנַא

 םֵׁש-םּוּלְעְּב ידַא םינָאנַא

 יָנֹומְלַא רעד רעמינָאנַא
 ןְגֹוא רעד (}) טסינַאנַא

 הָעָדֹומ רעד (|) סנָאנַא

 תֹועָדֹומְּב םַסְרַּפ װ ןריסנָאנַא

 (ירפו ץע) הָנֹונֲא יד (ס) ענָאנַא

 ׁשֵחְלַאְמ יד (ס) קימעטסַאנַא
 (הרישב) ליִּפְׁשַמ רעד (}) טסעּפַאנַא

 לָׁש םָדָא ןֶּב ,ןֶדְרַמ רעד (|) טסיכרַאנַא

 רֵקְפֶה לֶׁש םֶלֹוע יד (ס) עיכרַאנַא

 ,הָעָּצַה ,ַעֵצֶה רעד (}) טָאבנָא

 ר שעה
 ַעֵּצַה װ ןטָאבנָא

 ,םּוּקִע ,ףֶפָּכ ,ןֹורְדִמ ,ַעּוּפְׁש רעד (}) גייבנָא

 ןְֵרִּפ
 םֵּקַע ,ףֹפָּכ ,הֵּטַה װ ןגייבנָא

 םֶּקַעְתִה ,ףֵפֹוּכְתִה װ ךיז ןגייבנָא

 ןֹטָר ,זֵּגַרְתִה ,סעָּכ װ ךיז ןרעזייבנָא

 -תַּפ ,םִיַרֲהֶצ תַחּורַא סָאד (ס) ןסַײבנָא

 תיִרֲחַׁש
 רׁשְק וי ןדניבנָא

 בּוׁשָנ ,ַחּוּפִנ רעד זָאלבנָא
 בׂשָנ .ַחַּפַנ װ ןזָאלבנָא
 קֹצַּב ,ַחֵּפַנְתִה װ ךיז ןזָאלבנָא

 ֹויְמִּד ,טָּבִמ ,הָאְרַמ רעד ({) קילבנָא
 לֵּבְרַס װ ןעוועדרעבנָא

 אֹטַחל הֵּבִרַה ,לֵלֹועְתִה װ ןעױרבנָא

 בֵּבַּג ,םֹרָע װ ןענערָאגנָא

 ןֵיַז ,רגָח װ ןטרָאגנָא

 ;יּואָר הֶיָה ;םֹאְתִּפ אֹוּב ;ְךֵׁשְמַה װ ןייגנָא

 לֵהַנְתִה ;תַּפְכֶא ;-ֵל ַעֹגָנ
 ְךֹותְל ְךֹפָׁש ,גֹזֶמ װ ןסיגנָא
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 ,תּונְּבַלְתִה ,ןּוּבִל יד (ןע) גנוָילגנָא
 לּוׁשִח ,תּוטֲהַלְתִה

 לֵׁשַח ,ןֵּבַל װ ןעִילגנָא
 דַחַּפ ;הָרָק הָעֵז צמ ןשסגנַא

 הָרָהְּצַה ,הָׁשָּגַה רעד (}) בעגנָא

 יּוטָנ ,ףּופָּכ ידַא ןגױבעגנָא
 הֶיָּטַה ,הָפיִפְּכ יד (}) טייקנגױבעגנָא
 ֹויֲאְּג ,בַהָר ,חָּפִנְמ ידַא ןזָאלבעגנָא
 ,תּוחָּפַנְתִה יד (}) טײקנזָאלבעגנָא

 תּונָבְרְבַר ,בֵהֵר ,תּורֲהַיְתִה ,תּונְצֲחַׁש
 רַהְצַה ,ַעְדֹוה ,ׁשֵּגַה װ ןבעגנָא
 .-.ָּכ ֹומְצַע הֹׂשָע װ ךיז ןבעגנָא

 ,ףַעֹוז ,סֵעֹוּכ ,זּוגָר ,וָּגָרְמ ידַא טזגורבעגנָא

 בָלֶעָנ
 ְךּורָע ידַא טיירבעגנָא

 ןֶבִלְמ ידַא טילגעגנָא
 ׁשֶּגִמ ידַא ןבעגעגנָא
 ְךּורָע ,ןָכּומ ידַא טײרגעגנָא
 ָּמְרִמ ידַא טַײדעגנָא
 ָבְרֶמ ידַא ןלָארדעגנָא
 סֶעֹוּכ ,וָּגְרִנ ידַא טלדָארדעגנָא
 דּונָע ידַא ןעגנָאהעגנָא
 םֶרֹעְמ ,בָּכִגִמ ידַא טפיוהעגנָא
 םָּמָחְמ ,בֵטיִה קָּסִמ ידַא טצייהעגנָא
 תּוכִיַּתְׁשִה יד () טײקירעהעגנָא
 ְךֵּתְׁשִה װ ןרעהעגנָא
 םָּמֲחֶמ ידַא טמערַאװעגנַא

 הָיְבּוּבְרִע רעד ףרָאװעגנָא
 ...ָּב יּולָּת ידַא ןזיוועגנָא

 ...ָּב תּולָּת יד (}) טייקנזיועגנָא

 בּואָּכ ידַא טקישייוועגנָא

 טּוקָנ :יִׁשּוּמִׁש ,ׁשֶּמָׁשְמ ידַא טדנעוועגנָא
 ףָּכֲאְמ ידַא טלטָאזעגנָא
 "ןֶּבְרַחְמִ ,בּוצָע ,אָּכָדִמ ידַא טעילָאזעגנָא
 בּוצָע ;חֶּלַמְמ ידַא ןצלַאזעגנָא

 טליפעגנָא -- גנוָילגנָא

 גּופָס ידַא טּפַאזעגנָא
 ץֶמְחֶמ ידַא טרעױזעגנָא
 יּותָׁש ידַא טפיוזעגנָא
 ףּוזָנ ,ףזִנְמ ידַא טלדיזעגנָא
 ןֶּבַסֶמ ידַא טפייזעגנָא
 דָּבַכְמ ,בּוׁשָח ידַא ןעזעגנָא

 ;םֹוקָמ סֶפֶא דַע סּופָּת ידַא טצעזעגנָא

 גר טֵׁשָפׁש
 ול הָׂשָע ;ׁשָּבִלְמ ידַא ןָאטעגנָא

 ׁשּוׁשָמ ידַא טּפַאטעגנָא

 ןּומא ןֹתָנ ,דֵקְפַה װ ןעיורטעגנָא

 יּווָר ,יּותָׁש ידַא ןעקנורטעגנָא
 ָּנִעְמ ירַא טערַאמכעגנָא
 סֶּמִעְמ ,סּומָע ,ןּועָט ידַא ןדָאלעגנָא
 יִתְלְפּו יִתְרְּכ ,תּולֲהַקְתִה רעד ({) ףַאלעגנָא
 הֵּבְרַה לַבָּסֶׁש ידַא ןטילעגנָא

 ףָסֶאְנ ;בּוׁשָח ,םיִעָנ ,יּוצֶר ידַא טגײלעגנָא

 הָמְרֲעַּב

 הֵּבְרַה אָרֵּקֶׁש ידַא טנעיײלעגנָא

 קֶסֵע ,ןֹודָנ ,ןִיְנִע יד (}) טַײהנגעלעגנָא

 ְךּומָס ידַא טנעלעגנָא
 דּומְל ,ןֹויָסִנ דּומְל ידַא טנרעלעגנָא
 ַעֵגָי ,ףָּיַע ידַא טרעטַאמעגנָא
 אָרָח אֵלָמ ידַא טכַאמעגנָא

 רֵּיִצְמ ידַא ןלָאמעגנָא
 םיִאְתַמ ,הָּדִמ יִפְל יּוׂשָע ידַא ןטסָאמעגנָא

 לָּבִזִמ ,לָבָז אֵלָמ ידַא טקיטסימעגנָא

 טּוקָנ ,םָּכְסִמ ,לָּבַקְמ ידַא ןעמונעגנָא

 ןֶמַעַנ ,ַחֹונ ,םיִעָנ ודַא םענעגנָא

 ,םַעֹנ ,תּובְרֲע יד ({) טייקכעלמענעגנָא
 תּומיִעְנ

 קָצָבְמ ,ףֶחְלַׁשְמ ,חָּפְנִמ ידַא טשױּפעגנָא
 ,םֹוקָמ סֶפָא דַע אֵלָמ ידַא טּפָארּפעגנָא

 ליִטָנ

 אֵלָמ ,אָּלִמְמ ידַא טליפעגנָא



 ןעלקעהנָא -- טריפעגנַא

 גָהְנִמ ,ְּךֶרֶדֵמ ידַא טריפעגנָא
 סּורָּפ ,ַחּותָמ ידַא ןגיוצעגנָא

 תּוחיִתְמ יד (}) טייקנגיױצעגנָא
 קֶלְדִמ ידַא ןדנוצעגנָא

 רָּדְגִמ ,ןָּמָסֶמ ידַא טנכײצעגנָא

 ּנכֶמ ידַא טליצעגנָא
 ול הָיָהֶׁש ;ׁשּודָגְו אֵלָמ ידַא ןלָאװקעגנָא

 קָצְבִמ :גּונֲעַּת
 רעד (עטגָאלקעגנָא) רעטגָאלקעגנָא

 ןָעְטִנ ,םָׁשָאָמ ,עָּבִתִנ
 רּובָצ ידַא ןבילקעגנָא
 ׁשָּבְלִמ ידַא טדײלקעגנָא
 הֶּנִכְמ ידַא ןפורעגנָא
 הָּסֶׁשְמ ידַא טציירעגנָא
 םֶהֹזְמ ,תֶקְּלַדְּב הָלָעֶׁש ידַא ןסירעגנָא

 הָּסָׁשְמ ,הָּתְפֶמ ידַא טדערעגנָא

 אֵלָמ ,אָּלִמְמ ,שּודָּג ידַא טּפָאטשעגנָא

 בָלֶעְנ ,סֵַעֹוּכ ידַא ןסױטשעגנָא

 רעד (עטלעטשעגנָא) רעטלעטשעגנָא

 דיקָּפ ,דֵבֹוע

 עֶגְנִמ ,ַעּוגָנ ידַא טקעטשעגנָא

 ץָּמאְמ ידַא טגנערטשעגנָא
 ְךּופָׁש ידַא טישעגנָא

 ֹוּב ּוציִּבְרִהָׁש ,ּול ּועיצְהָׁש ידַא ןגָאלשעגנָא
 חּוׁשָמ ,ַחּורָמ ידַא טרימשעגנָא
 הֵּבְרַה ַחיִרֲהָׁש ,ֹול קַׁשָחֶׁש ידַא טקעמשעגנָא

 ׂשּורָּפ ,חָּתִמִנ ,ַחּותֶמ ידַא טנַאּפשעגנָא

 ְךּומָס ידַא טרַאּפשעגנָא

 בּוׁשק ,רֵע ידַא טציּפשעגנָא

 דָחְפֶנ ידַא ןקָארשעגנָא

 רָּפִאְמ ידַא טרימַארגנָא

 רּוּפֶא יד (ן) טײקטרימַארגנָא

 ןֵכָה װ ןטיירגנָא

 תּולְּפַנְתֶה ,הָפיֵקְּת רעד (}) ףַײרגנָא

 רעָּתְסִה ,לֵּפַנְתִה ,ףֶֹּת י ןפַײרגנָא
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 לּוסְלִס יד (ס) עיצַאלודנָא

 לּוסְלִס יד (ןע) גנורילודנָא

 לֶסְלַס װ ןרילודנָא
 זָמָר רעד (}) טַײדנָא

 רֶעָה ,זֹמָר װ ןשַײדנָא

 רכָח ,רֹכָׂש װ ןעגנידנָא

 תֶרָּכְזַמ :רֶכֵז ,רֹּכְזִי רעד ({) קנעדנָא

 בֹורְק ,ְךּומָס ,רֵחַא ידַא רעדנַא

 יִצֲחָו דָחֶא ווצ ןבלַאהטרעדנַא
 תֶרֶחַא װדַא שרעדנַא

 רֵחַא םֹוקָמְּב ודַא ווו שרעדנַא

 יֵנֹׁש יד (|) טײקשרעדנַא

 לֶיַּת אֹלְל ידַא קיטָארדנָא

 הָכיֵׁשְמ ;בּוּבִס ,גּויִח רעד (ןע) ײרדנָא

 (םיינזוא)

 הָשָגְדַה ,הָסיֵחְּד ,הָציִחְל יעד (ן) קירדנָא
 ׁשֵגְדַה ,סֹחָּד ,ץֹחְל װ ןקירדנָא

 קּוּזִח ,סיִסָּב ,זָחֶא ,הָזיִחֲא רעד (}) טלַאהנָא
 ;הָדיִקְׁש ,הָדָמְתַה יד (ןע) גנוטלַאהנָא

 הָזיִחֲא

 דֵמְחַה .ְּךֵׁשְמַה ,םִײק ,יּב קֶזֲחַה יי ןטלַאהנָא
 חַפֶס ,תּולָּת רעד (}) גנַאהנָא

 ,תיִׁשאֵר ,הָחיִתְּפ ,הָלָחְתַה רעד (}) בױהנָא

 אָצֹומ ,רֹוקָמ

 םֹרָע וו ןפױהנָא

 הָלָחְתַה רעד (}) בײהנָא

 אֹצִי ,ַחֹחֶּפ ,לֶחְתַה ו ןביײהנָא

 םּוּמִח ,הָקָּסַה רעד ץייהנָא

 םֶּמַח ,קֵּסַה װ ןציײהנָא
 םֶּמַח װ ןציהנָא

 קֹנָע ,דֹנָע ,הֹלָּת װ ןעגנעהנָא

 ,יֵרֲחַא הֶהֹונ ,דיִסָח רעד (ס) רעגנעהנָא

 דֶּדַצְמ

 ףֶרֶצ ,רֵּבַח וו ןטפעהנָא
 תיִוָו לַע םיִׂש װ ןעלקעהנָא
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 ןֵזֲאַה װ ןרעהנָא
 הֵּבְרַה ַעֹמָׁש װ ךיז ןרעהנָא

 הֶׁשֵּקַבְּב ,ןֵכְבּו טניא ונֲא

 לֵקְׁשִמ לּוטְנ ידַא קיגָאװנָא

 לָטְלַט ,רֹבָצ ,םֹרָע ײ ןרעגלַאװנָא
 לּוּרִּג רעד 0 סקַאװנָא

 םַּמַח װ ןעמערַאװנָא

 םֵּמַחְתִה וו ךיז ןעמערַאװנָא
 הָטּויְט ,טּוטְרִׂש ,םיִׁשְרַּת רעד (}) ףרַאװנָא

 ;טּט ,טֵטְרַׂש ,הָמְרֲעַל קֹרָז װ ןפרַאװנָא

 לֵּטַה
 לָטֶנְל ,אָּׂשַמְל ...לַע לֹפָנ װ ךיז ןפרַאװנָא

 הָזיִמְר ,זֶמָר רעד(ןע) קנּוװנָא

 ןּוטְרִס : תֶרֶּתִי ,רֹוטְּפ ,לּוּדְּג רעד (}) סקּוװנָא

 ןָמיִס ,ןּויִצ ,הָאָרֹוה רעד (ן) זַײװנָא

 ןּויִצ ,הָאָרֹוה יד (ןע) גנוזַײװנָא

 דֵּמַל ,בֹקָנ ,ןֵּיַצ ,הֵרֹוה ,הָאָרִה וו ןזַײװנָא

 ןָוֲחַמ ,ַעיִּבְצִמ ,ְךיִרְדַמ רעד (ס) רעזַײװנָא

 זֹמָר װ ןעקניװנָא

 ףֵּכַל וו ןעלקיוװנָא
 חֵכֹונ ידַא קידנזעוװנָא
 הָטיִקְנ ,תֶלָעֹוּת ,ׁשּוּמִׁש יד (|) גנודנעװנָא

 טקִנ ;ׁשָּמַׁש װ ןדנעװנָא

 גַנֹוּד םִע ַחֹרָמ װ ןסקעװנָא

 דָסְפֶה ,הָדֵבֲא רעד (}) רעװנָא

 דֵסֶפַה ,דבָא װ ןרעװנָא

 לּוטִּב יד (ןע) גנורילונַא

 לֵּטַּב װ ןרילּונַא
 רָבְּכִמ אל ,הָנֹורֲחַאָל ודַא טלמונַא
 הָעיִדְי ,גָּׂשִמ יד (ןע) גנונַא

 זָמָר ,שָׂשֲח יד (ןע) גנונַא
 הָעָדֹוה ,הָרֹוׂשְּב רעד (}) גָאזנָא

 ַעְדֹוה ,רָׂשַּב װ ןגָאזנָא

 ַעיִדֹומ ,רָּׂשַבְמ רעד (ס) רעגָאזנָא

 רַּבְכַה ,ףסָא ,רֹבָצ װ ןעלמַאזנָא

 ןרעוו טלמערדטנַא -- ןרעהנָא

 רֵּבַטְצִה װ ךיז ןעלמַאזנָא ׁו
 טלק ,גפֶס װ ןּפַאזנָא

 טֵלַקִה ,גֶפָּפִה װ ךיז ןּפַאזנָא

 קִנָה װ ןגייזנָא

 ןּוּבִס יד גנופייזנָא

 ןֵּבַס װ ןפייזנָא

 ןֵּבַּתְסִה װ ךיז ןפייזנָא
 תּועיִבְׂש ,הָעיִבְׂש יד (ןע) גנוקיטעזנָא

 ַעֵּבַׂש װ ןקיטעזנָא

 ַעֵּבַּתְׂשִה װ ךיז ןקיטעזנָא

 ,הָכָרֲעַה ,ׁשאֹר-דִבֹּכ ,תּוביִׁשֲח רעד ןעזנָא

 וּב לֵּכַּתְסִה ;דֹובָּכ

 טְלֹוּב הֶיָה ,הֵּבְרַה הֹאָר װ ךיז ןעזנָא

 ,יּולּג ,ןִיַעָל הֶאְרִנ ,רּורָּב ידַא קידנעעזנָא

 רָּכִנ

 לֶגָר תַטיִׁשְּפ רעד (}) ץעזנָא

 לֶגְר טֹׂשָּפ װ ןצעזנָא

 (חירטהל "ׂשֵּבַלְתִה" װ ךיז ןצעזנָא

 ןֹוצָר יִלְּב ידַא קידקשחנָא

 זָחֶא ,תיִדֵי יד (ס) עבַאטנַא

 (הריב לש) תיִבֲח רעד (סע) קילַאטנַא

 ׁשֹבָל װ ןָאטנָא

 םיִׁשּוּבְלַמ ,םיִדָגְּב סָאד (ס) ןָאטנָא

 ׁשֵּבַלְתִה װ ךיז ןָאטנָא

 הָׁשיִׁשְמ ;שּוׁשִמ ,הָעיִגְנ רעד () ּפַאטנָא

 ׁשּוׁשְמִ ןֶּתִנ ,הָעיִגְנל ןָּתִנ ידַא קיּפַאטנָא
 ׁשֵמְׁשַמ ,שׁשָמ ,ַעגָנ װ ןּפַאטנָא

 לּוטְרֶע ,יּוּלּג יד (ןע) גנוזױלבטנַא

 ,יּולָּג רעד (עטזױלבטנַא) רעטזױלבטנַא

 יאֵליִטְרַע ,םֹרָע
 לָטְרַע ,םֵרָע ,הֹלָּג ,הֶּלַּג װ ןזױלבטנַא

 יּוֹלְּג יד (ןע) גנוקעדטנַא

 הֵּלַּג װ ןקעדטנַא

 הֶּלַגְמ רעד (ס) רעקעדטנַא

 םֶדָרַה ,םנְמַנ װ ןרעוו טלמערדטנַא



 ןרעװ ןענורטנַא -- ןטלַאהטנַא

 לֵכָה װ ןטלַאהטנַא

 קָׁשָנ קּורָּפ יד (ןע) גנונעפָאװנָא
 קָׁשָנ קֹרָּפ װ ןענעפָאװנָא
 לֹמְּג װ ןעניײװטנַא

 לֵמָּגִה װ ךיז ןעניײוטנַא

 הָחיִרְּפ ;ַחּוּתִּפ יד (ןע) גנולקיװטנַא
 חָּתַפְמ ידַא טלקיװטנַא

 ַחֵּתַּפ װ ןעלקיװטנַא

 חֵּתַּפְתִה װ ךיז ןעלקיװטנַא
 יּורְּג ,תּורָרֹוע יד (ןע) גנוקעוטנַא

 ַעְנָה ,הֶרָּג ,רֵרֹוע וו ןקעװטנַא

 ׁשֶפָנ חַּפַמ ,הָבֶזְכַא יד (ןע) גנושיוטנַא

 בָזְכָאְמ ידַא טשױטנַא

 הֶבָזְכַא םֹרָּג ,בֵזְכַא װ ןשױטנַא

 בֶזְכַאְתִה װ ךיז ןשױטנַא

 (רופיצ) ןֹויִפיּפ רעד (}) סוטנַא

 םיִׁשּוּבְלַמ ,ׁשּובְל סָאד (|) ץכעוטנָא

 הָלָּפְתַה ,הָקָּתְמַה יד (ןע) גנוצלַאזטנַא
 לֵּפְתַה װ ןצלַאזטנַא

 ןֶדְגֹונ ,דֵגָנְּכָׁש םֵס רעד (ס) םוטָאדיטנַא

 הָיָנְמ ;תּופְּתַּתְׁשִה רעד (}) ליײטנָא
 ףֵּתַּתְׁשִה לייטנָא ןעמענ --
 ףֵּתַּתְׁשִמ רעד (ס) רעמענלײטנָא

 לַחֹּכ רעד ןָאמיטנַא

 אֵנֹוׂש ,יִמֵׁשיִטְנַא רעד (}) טימעסיטנַא

 ֵאָרְׂשִי
 ,תּוּיִמַׁשיִטְנַא רעד (ןע) םזיטימעסיטנַא

 לֵאָרְׂשִי תֵאְנָׂש
 יִמַׁשיִטְנַא ידַא שיטימעסיטנַא

 ׁשָפָנ תַעְקִנ יד (ס) עיטַאּפיטנַא

 ןֹומְדִק ,הָקָיְּתַע ,קיּתַע ידַא קיטנַא

 ְךֶרֶע רֶקָי רָבָּד ,הָקיִּתַע רעד ({) קיטנַא
 ןֶדְגֹונ רעד (ס) רעּפרעקיטנַא

 הָטיִלְּפ ,הָסּונְמ ,הָחיִרְּב רעד ףױלטנַא
 טֵלָּמִה ,סּונ ,ַחֹרָּב װ ןפױלטנַא
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 הָטיִלְּפ ,הָסּונְמ ,הָחיִרְּב סָאד ןפױלטנַא
 ,הָלָאְׁשַה יד (ןע) גנוַײלטנַא רעד ַײלטנַא

 הָאָוְלַה
 הָוְלַה ,הֵּוַל ,לֵאְׁשַה ,לֹאָׁש װ ןעַײלטנַא
 םִיַדָי ןֹויְפִר יד (ןע) גנוקיטומטנַא

 ויָדָי הָּפַר װ ןקיטומטנַא

 ֹופְלְּטַּב ַעֵדֹוה ,ןֵּפְלַט װ ןרינָאפעלעטנָא
 הָׁשֹוׁשְמ ,הָּנָטְנַא יד (ס) ענעטנַא

 יּּלִג ,תּולַּגְתִה יד (ןע) גנוקעלּפטנַא
 לּוטְרֶע ;הָעָדֹוה

 לֵטְרַע ;הֵאָרָה ,ַעֵדֹוה ,הֶּלַּג וו ןקעלּפטנַא

 הֶּלַגְתִה װ ךיז ןקעלּפטנַא
 ךותמ) ַעּוקִׁש ,הָעיִקְׁש יד (ןע) גנולַאפטנַא

 (ארונ דחפ

 (ארונ דחפ ךותמ) ַעֹקָׁש וו ןלַאפטנַא

 תּובֲהַלְתִה ,הָאָנֲה ,םָסֶק יד (ןע) גנוקיצטנַא

 בֶהָלָנ ,םֶסֹקִמ ,בָהְרִמ ידַא טקיצטנַא
 בֶהְלַה ,הָאָנֲה םֹרָּג ,םֹסק װ ןקיצטנַא

 לַעַּפְתֶה ,בֵהֵלְתִה װ ךיז ןקיצטנַא

 ,תַּמָעְל ,חַכֹנ ,תאֵרְקִל ,לּומ ידַא ןגעקטנַא

 יָנְּפִמ ,לּוּמִמ ,דֶגָנ

 תּייִדְגֹונ הָאְרַּמַה תָמֹּדק װנָאק ןגעקטנַא

 | תאֵרְקִלְ
 חַכֹנ ,לּוּמִמ װדַא רעביאנגעקטנַא

 תאֵרְקִל אֵבָה װ ןעגנערבנגעקטנַא

 תאֵרְקִל ְךֹלָה װ ןיײגנגעקטנַא

 דֶגָנ לֹעֶּפ װ ןקריװנגעקטנַא

 רֵחַׁש ,תאֵרְקִל ץּור װ ןפױלנגעקטנַא
 אֵּלַמ ,תאֵרְקִל אֹוּב װ ןעמוקנגעקטנַא

 ֹוצְפֶח
 ףֵצַחְתֶה װ ןדערנגעקטנַא

 יֵנְפִּב דַמָעַה ,דֶגָנ דֵמָעֵה װ ןלעטשנגעקטנַא

 דֵּגַנְתִה װ ךיז ןלעטשנגעקטנַא
 ףֵצָה ,הֵּבְרַה אֵבָה וו ןגָארטנָא

 לֵצָּנַה ,סּונ ,םֵלָעַה װ ןרעוו ןענורטנַא
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 הָגָהְנַה ,גּוהַנ יד (ןע) גנובַײרטנָא

 לֵהַנ ,גָהַנ ,גֹהָנ װ ןבַײרטנָא

 ןֹולְגֲע ,גָהָנ רעד.(ס) רעבַײרטנָא

 ,הָחיִרְּב ,סֹונָמ ,תּומָלָעָה יד (ןע) גנונירטנַא

 הָטיִלְּפ ,טֶלְפִמ
 טֵלָּמִה ,ַחֹרָּב ,סּונ ,םֵלָעַה װ ןענירטנַא

 הֶיְקְׁשַה ,היָוְרַה יד (ןע) גנוקנירטנָא

 הָקְׁשַה ,הֵוְרַה װ ןעקגירטנָא

 אֹבָס װ ךיז ןעקנירטנָא

 הָסיִמְר ,הָכיִרְּד יד (ןע) גנוטערטנָא

 סֹמָר ְךֹרָּד וו ןטערטנָא

 ...לַע לֹפָנ ,ַעְגְפַה ,שגֵּפ וו ןפערטנָא
 קָחָּׁשִה װ ןרעוו ןגװשטנַא

 ,הָחיִלְס תַׁשֵּקַּב יד (ןע) גנוקידלושטנַא

 תּוקְּדַטְצִה ,תּולְעַנְתִה
 לֹחֶמ ,ןנָח ,ַחֹלָס װ ןקידלושטנַא
 לֵצַנְתִה ,הָחיִלְס ׁשֵּקַּב װ ךיז ןקידלושטנַא
 הָמיִק ,תּוּוַהְתִה יד (ןע) גנוײטשטנַא

 הָחיִמְצ ,הָּיִחְתִל
 ,הֵּיִחְתִל םּוק ,הֵּוַהְתֶה ,הֹוָה װ ןײטשטנַא

 ַחֹמָצ
 ,הָרָזְּג ,הָטָלְחַה יד (ןע) גנודײשטנַא

 ןיד קפָּפ ,הָצְרְכה
 ַעֵרְכַה ,רֹוָּג ,טֵלְחַה װ ןדיײשטנַא

 ְּךֵתֹוח ,ַעיִרְכַמ ,יִטֵלְחֶה ידַא קידנדײשטנַא

 ינָקְסַפ ,ןְרתַנ
 ֹוּתְעַדְּב ףיִּקַּת ,טֶלְחִמ ידַא ןסָאלשטנַא

 טריפה
 ,תּויְטִלְחֶה ידַא (}) טײקנסָאלשטנַא

 הָעָרְכַה ,תּונָׁשְקַע
 םִדָרֵה װ ןרעוו ןפָאלשטנַא
 ףֹׂשָח ,הֶּלַּג וו ןרעײלשטנַא

 טֵלְחַה װ ךיז ןסילשטנַא
 םַּדְרַה װ ןפעלשטנַא
 הָבָטֲה ,לּומְּג ,יּוצְּפ יד (ןע) גנוקידעשטנַא

 ס =:

 ןטפולנָא -- גנובַײרטנָא

 סִיַּפ ,לֹמָּג ,הֹצָּפ װ ןקידעשטנַא

 דַמְּצַה ,סֵּכַר ,קֵּדַה װ ןעּפעשטנָא
 "ׁשַּבַלְתִה" ,קֵבָּדִה וו ךיז ןעּפעשטנָא

 (תיממצ)

 יִפְּכ ,םיִאְתַמ ידַא קידנכערּפשטנַא

 תּורְּבַטְצִה ,הָאָבֲה ,ןֹוטְרָׂש רעד גָאינָא

 הָפיִדְרִּב סֵּנַּכ ,ַחֹכְּב אֵבָה וו ןגָאינָא

 רֵּמַס וו ןעשזָאינָא

 הָבָּכְׁשַה ,הָמיֵׂש װנָאק רעדינַא

 ְךלֶׁשַה ,לֵּפַה ו ןפרַאװרעדינַא
 בֵׁשֹוה װ ןצעזרעדינַא

 בֵׁשֵיְתִה װ ךיז ןצעזרעדינַא

 בַּכְׁשַה װ ןגײלרעדינַא
 בֵכָּׁשַה וו ךיז ןגײלרעדינַא
 הָליִפְנ רעד לַאפרעדינַא

 לֹפָנ װ ןלַאפרעדינַא

 דֵמֲעַה ,בֵצַה װ ןלעטשרעדינַא

 אל םָא װדַא טינַא

 (ברג םוקמב) תֶלָתֹוח ,הָלְתֹוח יד (ס) עשטינָא

 הָשָּפְנַה יד (ס) עיצַאמינַא

 לֶלׁשְמ ירא קינָא
 אל םִא װדַא טשינַא

 הֶׂשיִפְּת ,ףֶטֶח רעד (ן) ּפַאכנָא

 ףקָּת .ׂשֹפָּת ,ףֹטָח י ןּפַאכנָא
 הָפיִקְּת : ףֶטֶח סָאד (|) שינעּפַאכנָא
 ןֵּנַעְתִה וו ךיז ןערַאמכנָא
 רֶּדַקְתִה ,בֵצֵעְתִה ; ןְגַעְתִה וו ךיז ןערומכנָא

 ,סֶמֹע ,ןּועט ,ןֶעְטִמ יד (ןע) גנודָאלנָא

 הָסֶסִעַה

 ןֶעְטַה ,ןעֶט ,סֵמַעַה ,סֹמָע יו ןדָאלנָא
 ַעָּטִה י ךיז ןדָאלנָא
 בֵרָקְתִה :הָציִרְּב לֵהֵקְתִה װ ןפיולנָא

 תּוריִהְמִּב

 בטיִה רֹטָס װ ןעּפַאילנָא

 (ריואב) ַחֵּפַנ וו ןטפולנָא



 ןלַארּפנָא -- געװגײלנָא

 ןֹותָלִקֲע ְּךֶרֶּד רעד געװגײלנָא

 הָסֶמֲעַה ,בּוּבִּג ,הָמְרֲעַה יד (ןע) גנוגיילנָא

 בֶּבּג ,סֹמָע ,סֵמֲעַה וו ןגיילנָא
 ִּב זַחָאֵה ,"ׁשַּבַלְתִה" וי ךיז ןגיילנָא

 ,תֶנָעְִׁמ ,ןֵעְׁשִמ ,ןָעְׁשִמ רעד (ןע) ןעלנָא
 הקעַמ ,הָכיֵמְס .ְּךֶמָס
 ְךֹמָס ,ןֵעְׁשַה װ ןענעלנָא
 ֹוּכִה ,ְךֹמָס ,ןֵעָּׁשִה װ ךיז ןענעלנָא

 חקל ,הָפיִזְנ ,דּומִל יד (ןע) גנונרעלנָא

 חקל דֵּמַל ;רּועָׁש דֵּמַל װ ןענרעלנָא
 דּומְל ,רּועְׁש דּומְל סָאד (}) שינערעלנָא

 חַקִל
 "אָרָח" ;הָמיִרְּג ;הָּיִׂשֲע יד (ןע) גנוכַאמנָא

 אֵרֲחַה :םֹרָּג ;הֹׂשָע װ ןכַאמנָא

 קּוּזִח ,דּוּרִע ,ןּוּבְרִּד יד (ןע) גנוקיטומנָא

 ץּוּמִא ,דָי

 ,יִדָי קּזַח ,דֵדֹוע ,ןֵּבְרַּד װ ןקיטומנָא

 ץֵּמַא

 לּוּבִז ;ְךּולָכִל יד (ןע) גנוקיטסימנָא

 לֵּבַז ,ְךֵקָכַק וװ ןקיטסימנָא

 הָדיִדְמ רעד (}) טסעמנָא

 דֹדָמ װ ןטסעמנָא

 ןּויִצ ;הָרָעָה ;ןּוּפִס יד (ןע) גנוקרעמנָא

 ריִעָה ,ןיַצ ,ןּויִצ הִוְתַה :ןֵּמַס יי ןקרעמנָא

 ֶהְעה
 הָמָּכְּסַה ; זָחֶא ;הָלָּבִק רעד םעננָא

 יּואָר ,יּוצֶר ידַא ךעלמעננָא

 טקָנ ;םָּכְסַה ;זֹחָא :לֵּבִק װ ןעמעננָא

 לֵּבַקְתִה װ ךיז ןעמעננָא

 הֶבָטְרַה ,ַחּולְחִל יד (ןע) גנוצעננָא

 בֵטְרַה ,ַחֵלְחַל י ןצעננָא

 תּוביִטְר גֵפָּסִה װ ךיז ןצעננָא

 ףֹוס ןיִא ידַא קיפוסנָא
 ,טשק :ןנְוַּכ ,םֵאְתַה ,םֵאָּת װ ןעױרטסנָא

 סָּכְרַּפ ,ַעֵצֲעַצ
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 ,טֵׁשַקְתִה ,ַעֵצֲעַטְצִה װ ךיז ןעױרטסנָא

 סֵּכְרַּפְתִה
 קֶָס יִלְּב ידַא קידקפסנָא
 (ברג םוקמב) הָלְתֹוח יד עשטענָא

 הֶז יִלָּב םעד ןָא=םענָא

 הָיְמִנֲא ,ןֹורְּוִח ,םָּד רֶסֹח יד (ס) עימענַא

 יִמָנֲא ,םָּד רַסֲח ידַא שימענַא

 ׁשֵּגְרַה װ ןענָא

 ללָז ,ׁשֶפָנ אֵּלַמ װ ךיז ןסענָא

 ןַמ ,הָחיִדְּב רעד (}) טָאדקענַא

 הָחיִדְּב לֶׁש ידַא שיטָאדקענַא

 תֶפֶסֹוּת ,חָּפְסִנ ,ףּורְצ רעד (}) סקענַא

 ףּורַצ ,ַחּוּפָס יד (ס) עיסקענַא

 ףָרֹצְמ ,חָּפְסֶמ ידַא טריסקענַא

 ףֵרָצ ,ַחָּפַס װ ןריסקענַא
 רֵתֹוי ֹוא תֹוחָּפ ,ְךֶרֵעְּב ידַא קידכרענַא

 ,הָרְקֹוה ,הָרָּכַה יד (ןע) גנונעקרענָא

 הֶכְרֲעַּה
 םָּכְסִמ ,רָּכִמ ידַא טנעקרענָא

 רֵקֹוה ,רֵּכַה ,ְּךֵרֵעַה יו ןענעקרענָא

 ְךֵלְכַל ,ׁשֹקְׁשִק יי ןעקשטַאּפנָא
 בֹוקָמ סֶפֶא דַע אֵּלַמ ,ׁשֹפָּכ ,סֹחָּד יי ןקַאּפנָא

 ִּתְגַלְפִמ יִּתְלִּב ירַא שַיײטרַאּפנָא
 הָרְדּוּפ םִע קֵּבַא ,רֵּדַּפ וו ןרעדוּפנָא

 (םייח ילעב) ַעֵמְגַה ,הָקָׁשַה וו ןעױּפנָא

 קֹצָּב ,ַחֶּפַנ װ ןשױּפנָא

 קֶצַּבְתִה ,ַחֵּפַנְתִה װ ךיז ןשוּפנָא
 םיִדָלְי הֵּבְרַה דֵלֹוה וו ןעידָאלּפנָא

 הֵּבְרַה טֶּפְטַּפ װ ןרעדױלּפנָא
 הֶּלַק הָחיִפְט יד (ןע) גנולשטעּפנָא
 תּולַקְּב ַחֹפָט יו ןעלשטעּפנָא
 כּוּפְטִּפ ;תּולְּפַנְתִה ,תּורֲעָּתְסִה רעד לַארּפנָא

 תֹויָטְׁש
 טֵּפְטַּפ :לָּפַנְתִה ,רֵעָּתְסִה יו ןלַארּפנָא

 תֹויָטְׁש

 הֶּלַתְ
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 ףֹּלַז ,הֵּזַה ,וָּתַה ,ַחֶּמִק װ ןעשָארּפנָא

 הָפיֵקְּת ,הָפָקְתַה ,תּולְּפַנְתִה רעד (ן) לַאֿפנָא

 ףֵקְתַה ,לֵּפַנְתִה װ ןלַאפנָא
 ףיִקְתַמ ,ןָפְקֹוּת רעד (ס) רעלַאפנָא

 הָלָחְתַה רעד (ןע) גנַאפנָא
 לֵחְתַה װ ןעגנַאפנָא
 ליִחְתַמ רעד רעגנַאפנָא
 םיִנָּפַה תיִזֲח ודִא סַאפנַא

 (תימואתפ) בֶכָרְּב הָאיְּב רעד (}) רָאפנָא

 ןָמיֵהְמ ידַא ךעלױרטרַאפנָא
 תּונָמיִהְמ יד ({) טײקכעלױרטרַאפנָא

 (תימואתפ) בֶכָרְּב אֹוּב וו ןרָאפנָא

 הָרּוצ אֹלְל ,הָרּוצ רַסֲח ידַא קידמערָאפנָא
 ההס/ װ ןפַײפנָא

 תאִּלִמ ,אּולִמ ,יּוּלִמ יד (ןע) גנוליפנָא

 ׁשֹפָּכ ,אֶּלַמ װ ןליפנָא
 אֵלָּמִה ,אֶּלַמְתַה װ ךיז ןליפנָא
 הָלָהְנַה ,הָגָהְנַה ,לּוהְנ רעד (}) ריפנָא

 לֵבֹוה ,לֶהֵנ ,גֵהַנ װ ןריפנָא
 ;גיִהְנַמ ,לֵהַנְמ ,גָהָנ רעד (ס) רעריפנָא

 ליִבֹומ

 ,הָלָהְנַה ,הָנָהְנַה יד ({) טפַאשרעריפנָא
 הָּנהְּכ ,תּוגיִהְנַמ
 תיִריִוֲא-הָפֵּקְתַה רעד (ןע) ילפנָא
 ,תּולְּפַנְתִה ;ןֹופָּטִׁש רעד (|) ץײלפנָא

 תּורֲעָּתְסִה
 רַעַּתְסִה ,לֵּפַנְתִה :ןֹוּפָּטִׁשִּב אֹוּב װ ןציילפנָא
 ריִוֲאַמ ףֵקְתַה װ ןעִילפנָא
 הָלֵאְׁש רעד (|) גערפנָא
 לֹאָׁש װ ןגערפנָא
 לֹאָׁש װ ךיז ןגערפנָא
 הָליִלְזִּב אֵּלַמְתִה ,ללָז װ ךיז ןסערפנָא
 ְךיַּתְׁשִה :זֹמָר װ ןרעהעגוצנָא
 ;הָזיִמְר ,זָמָר סָאד (}) שינערעהעגוצנָא

 תּוכּיַּתְׁשִה

 ּפַאלקנָא -- ןעשָארּפנָא

 רַעְבָה ,הָקָלְדַה ,הָתָּצַה רעד (}) דנוצנָא

 הָחיִתְמ יד (ןע) גנוָיצנָא רעד (ןע) יִצנָא

 הָיְוְתַה ,טּוטְרִׂש ,ןּוּמִס יד (ןע) גנונעכיײצנָא

 הֵוְתַה ,טֶטרׂש ,ןֵּמַס װ ןענעכייצנָא

 םִיַּנָש רַסֲח ידַא קינײצנָא

 הָרָּטַמ-רַסֲח ידַא קיליצנָא
 ןּוַּכ וו ןליצנָא

 ,הָקָלְדַה ,הָתָּצַה ;ּתַקּלַּד יד (ןע) גנודניצנָא

 םרעכס רירח
 ביִהָל ,ַחֵּקִלְתִמ ,קיִלָד ידַא ךעלדניצנָא

 קלָדַה ,תֶצַה װ ןדניצנָא

 בֶהֵלְתִה ,בֵהָּלִה ,קֶּלַּדִה װ ךיז ןדניצנָא

 ןֹומֲחַּג ,קֵלְדַמ ,תיִצַמ רעד (ס) רעדניצנָא

 הָכיִׁשְמ ,הָחיִתֶמ יד (ןע) גנוָיצנָא

 (עצפ) דֹרָמ ;ְךֹׁשָמ ,ַחֹתָמ װ ןעִיצנָא

 ,הָניִז ,הָלָכֲאַה יד (ןע) גנומרָאקנָא

 הק
 ןִזָה ,קֶניַה ,לֵכֲאַה װ ןעמרָאקנָא

 ,תּוחְּפַנְתִה יד (ןע) גנולעוקנָא
 הָחְמִׂש בֹרֵמ "תּוצְצֹוּפְתִה"

 בֹרֵמ "ץֵצֹוּפְתִהְ" ;ַחֵּפַנְתִה װ ןלעװקנָא

 ָחְמָׂש
 הָּיִנְק רעד (}) ףױקנָא

 הֵּבְרַה הֹנָק װ ןפױקנָא
 הָעְּגַה ,הָאיִּב רעד (ןע) םוקנָא

 עֵגַה ,אֹוּב וו ןעמוקנָא
 תּולְּכַּתְסִה רעד (}) קוקנָא

 ףֵקְׁשַה ,לֵּכַּתְסִה יי ןקוקנָא
 לֵּכַּתְסִמ ,ףיִקְׁשַמ רעד (ס) רעקוקנָא

 דֹוּד רעד (ס) לקנָא
 םּוׁשֲא ,הָעיִבְּת רעד (|) גָאלקנָא

 עָׁשְרַה ,םֵׁשֲאַה ,ַעֹבָּת י ןגָאלקנָא
 רֹוגַטְק ,ַעיִׁשְרַמ ,ַעֵבֹוּת רעד (ס) רעגָאלקנָא
 ,תּוׁשְּגַנְתִה ;הָקָיִפְּד רעד (}) ּפַאלקנָא

 הָעיִגְּפ ,הָׁשיִקְנ ,תּוׁשְּתַּכְתִה



 גנוכעטשנָא -- ןּפַאלקנָא

 ,שֵּתַכְתִה ,הָּכַה ,שּגַנְתִה :קֹפִּד װ ןּפַאלקנָא

 ַעגָּפ ,שקָנ
 שֵּגַנְתִה ,ׁשֹּקַנְתִה װ ךיז ןּפַאלקנָא
 טּוקְל ,ףּוּסֶא ,הָריִבְצ רעד בַײלקנָא

 ,טּקַל ,ףֹסָא ,רֹבָצ װ ןבַײלקנָא

 טקָל
 הָׁשיִבְל ,הָׁשָּבִלַה יד (ןע) גנודיילקנָא
 ׁשֹבָל ,ׁשֵּבְלַה װ ןדיילקנָא
 ׁשֵּבַלְתִה װ ךיז ןדיילקנָא
 לּוצְלֶצ רעד (ןע) גנילקנָא
 לֵצְלַצ וו ןעגנילקנָא
 הקָּבְרַה רעד (}) ּפעלקנָא
 קֵּבְדַה װ ןּפעלקנָא
 רּושק ,רּוּבִח רעד (|) ּפינקנָא

 רֶׁשֵק רׂשק ,רֵּבַח װ ןּפינקנָא

 לָאְׁשִמ ,ןֹולֵאְׁש יד (ס) עטעקנַא

 ןְגע רעד (ס) רעקנַא

 תּוכַּּתְׁשִה ,הָבְרִק רעד רעקנָא

 ןגֶע .ֵָּנַע ,ןֵגֲעַה י ןרעקנַא

 יַּתְׁשִה װ ןרעקנָא
 הָבְרִק סָאד (}) שינערעקנָא

 ןֵלֶמַע װ ןעלַאמכָארקנָא
 םָּדַא װ ןשזורנָא

 גד לש) םיִציֵּב תַלָטַה יד (ןע) גנוגױרנָא

 (ד לש) םיִציֵּב לַטָה װ ןגױרנָא

 ,םֵׁש תַאיִרְק ,הָאירק ,יּוּנִמ רעד (}) ףורנָא

 דּועְי

 ִיַצ ,אֹרְק ײ ןפורנָא
 אֵרָּקִה וי ךיז ןפורנָא

 ַזָה ,קֵּתְעַה יו ןקורנָא
 ְךּוּכִח ,ףּוׁשְפִׁש יד (ןע) גנובַײרנָא

 ְךֹכָח ,ףּוׁש ,ףֵׁשְּפַׁש װ ןבַײרנָא

 ְךּכַחְתִה ,ףֵׁשְפַׁש י ךיז ןבַײרנָא
 םֶדֹאְּב רּפַא ,םֶּדַא װ ןעלטײרנָא
 קֶמְסַה ,םֶּדַאְתִה װ ךיז ןעלטיירנָא
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 ,הָעיִרְק ; בַר ׁשּוּקִּב ;םּוהְז רעד (}) סַײרנָא

 (הסרומ תלחתה) לּוּרִּג ;הָפיֵטק

 ;ףֹטק ;בֵר ׁשּוּקְבִּב היָה ;םֶהֵז װ ןסַײרנָא

 (הסרומ) לֶּדַּג

 יּורַּג ,יּוּסִׁש ,רּוחְרִח רעד ץײרנָא

 יָּב הֵרָג ,הָּסַׁש ,רֵחְרַח װ ןציירנָא

 הָעיִגְּפ ,עֶּגַמ ,הָעיִגְנ רעד (}) רירנָא

 קֶּׁשַה ,ַעֹנָּפ ,ַעגָנ װ ןרירנָא

 ץיִרְמַּת ,ןּוּבְרִּד רעד (}) גערנָא

 ץֶרְמַה ,ןֵּבְרַּד יי ןגערנָא

 ַעיִנְמ ,ןֵּבְרַדְמ רעד (ס) רעגערנָא

 הָפיֵחְּד ,יּוּפִׁש ,הָתָסֲה יד (ןע) גנודערנָא

 ףֹחָּד ,הָּסַׁש ,תֵּסַה װ ןדערנָא

 (גד ןִיְפַע רעד (}) װָאשנַא

 הָזָחְׁשַה רעד (}) ףרַאשנָא

 ַחְׁשַה װ ןפרַאשנָא
 ַחּוּפִנ יד (ןע) גנולעװשנָא
 ַחֹפָנ װ ןלעװשנָא
 ןִיַע תיִאְרַמ יד (}) טײקכעלױשנָא
 םֹוקְמִּב ּפערּפ טָאטשנָא

 םֹוקָמ אֶּלַמְמ ידַא קיטָאטשנָא

 לָעְפִמ ,דָסֹומ רעד (}) טלַאטשנַא
 ,םֹוקָמ סֶפָא דַע אֵּלַמ ,סֹחָּד וו ןּפָאטשנָא

 ׁשֹפָּכ ,טֵעְלַה

 ,הָסיֵחְּד ,תּוׁשּגַנְתִה רעד (}) סױטשנָא

 הָפיִחְה
 סֹחְּד ,ץֹחָל ,ףֹחָּד ,הֹחָּד װ ןסױטשנָא

 שֵּגַנְּתִה װ ךיז ןסױטשנָא

 הָׁשיִבְּכ ,הָקיִחְּד ,הָסיִחְּד רעד (}) ּפוטשנָא

 קֵחְּדִה וו ךיז ןּפוטשנָא

 רֹודיִּכ רעד (ןע) םערוטשנָא

 ׁשֶפֶנ תֶא הֹדָצ ; -ל הֹדָצ װ ןײטשנָא

 הָמָאְתַה ,ןּונְוִּכ יד (ןע) גנומיטשנָא

 םִאְּתַה ,םִאָּת ,ןּוַכ װ ןעמיטשנָא

 רֵקָּד ,בּוּקִנ יד (ןע) גנוכעטשנָא
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 רֹקָּד ,בֵּקִנ װ ןכעטשנָא

 ןּונְוִּכ ;םיִנָּפ-תַדָמֲַעַה רעד ({) לעטשנָא

 םיִנָּפ דַמֲעַה װ ןֹכַאמ לעטשנָא
 לֵּבַק :םֵאָּת ,דֶמֲעַה ,ןּוַּכ װ ןלעטשנָא

 רֶׁשָי ,ִֶּהְמ ,ןּוגָה ידַא קידנעטשנָא

 ,תּודָּבְכִנ ,תּוניִגַה יד ({) טײקידנעטשנָא
 תּורְׁשִי

 ֵּפְכַׁש װ ןעלצנעטשנָא
 (הלחמ) הָקָּבְדַה יד (ןע) גנוקעטשנָא

 (הלחמ קֵּבַּדִמ ידַא קיקעטשנָא

 (הלחמ) קֵּבְדַה װ ןקעטשנָא

 (הלחמ) קֵּבַּדִה װ ךיז ןקעטשנָא

 ,ץָמֲאַמ ,תּוצְּמַאְתִה רעד (ןע) גנערטשנָא

 טּוּבִל

 ׁשֶשַּת ,ׁשֵתָה װ ןעגנערטשנָא
 ץֶּמַאְתִה װ ךיז ןעגנערטשנָא

 לָּת ,רָבֹצ ,דנ ,רֶכָס ,הָלְלֹוס רעד (}) טישנָא

 םֶרָעַה ,רבָצ ,םֹרָע װ ןטישנָא

 רַּכַׁש וו ןרוכישנָא
 ֵּכְַּׁשִה װ ךיז ןרוּכישנָא
 ראָוְס ,רָוְס יד (ןע) גנוטכישנָא

 אֵּׂשַה ;ַחֹלָׁש װ ןקישנָא

 ,ןֹוסָא ,בֹואְכַמ ,הָרָצ סָאד ({) שינעקישנָא
 תּונֲעְרִּפ ,עַגָנ ,עַר-עַגָּפ
 הָעיִגְּפ ;הָעָּצַה רעד (}) גָאלשנָא

 ַעֵצַה ;הֵּכַה װ ןגָאלשנָא
 ַעֹגֶּפ ,ׁשֵּנַנְתִה װ ךיז ןגָאלשנָא
 רּוּבִח ,ַחּוּפִס רעד (}) סולשנָא
 ףֵׁשְפַׁש ,זַחְׁשַה װ ןפַײלשנָא
 רּוּבִח ,ַחּוּפִס יד (ןע) גנוסילשנָא
 רֵּבַח ,ַחֵּפַס װ ןסילשנָא

 ַחֵּפַּתְסִה ,רֵּבַחְתִה יו ךיז ןסילשנָא

 הָביִתְס ,תֶפֹחְס רעד ({) ּפעלשנָא
 רָּפַא ,סָּכָרַּפ וו ןעקנימשנָא

 ןריָיצָאסַא -- ןכעטשנָא

 הָכיִס ,ַחּורֵמ ,ַחּוׁשִמ רעד (}) רימשנָא

 ְךּוס ,ַחֹׂשָמ ,ַחֹרָמ װ ןרימשנָא

 ְךּוּתִח יד (ןע) גנודַײנשנָא
 דֹאְמ הֵּבְרַה ,טַעְמ ּךֹתָח װ ןדַײנשנָא

 הָביִאְׁש רעד 6 ּפעשנָא

 באָׁש װ ןּפעשנָא

 ,תּוחְתָּמִה ,הָחיִתְמ יד (ןע) גנונַאּפשנָא

 הָסיֵרְּפ ,ַחּוּתִמ
 סרָּפ ,ַחֵּתַמ ,ַחֹתֶמ װ ןענַאּפשנָא

 ַחֵּתַמְתִה װ ךיז ןענַאּפשנָא

 ןַעְׁשִמ ,ןָעְׁשִמ ,תֶנָעְׁשִמ רעד (ן) רַאּפשנָא

 דָעְסִמ ,תּונֵעָׁשִה
 ןַעְׁשַה ,ןֹעָׁש וי ןרַאּפשנָא

 הֵּבְרַה ְּךֹסֶח װ ןרָאּפשנָא

 ןִעָׁשִה י ךיז ןרַאּפשנָא

 םיִנָבָּבְרִד ןִקְתַה ;ןֵּבְרַּד װ ןענערָאּפשנָא
 ןָעְׁשִמ תַּדִקְנ רעד (ן) טקנוּפ-רַאּפשנָא

 ףֹפָל װ ןעלוּפשנָא

 (טילקת ,טרס לע) טְלְקַה ר ןליּפשנָא

 דֹנֶע וו ןעיליּפשנָא
 דּוּדִח יד (ןע) גנוציּפשנָא

 דְּדַח װ ןציּפשנָא

 שֶּדַגְו אֵּלַמ װ ןעוװעקיּפשנָא

 ףּולִז ,הָפיֵלְז ,הָזָּתַה יד (ןע) גנוצירּפשנָא

 ףלָז ,ףֶּלַז ,זֵּתַנ װ ןצירּפשנָא

 םֹׂשָר ,בֹתָּכ װ ןבַײרשנָא

 קעֶז ,קֹעָצ װ ןעַײרשנָא

 ָעְבַה ,הָדָחְפַה יד (ןע) גנוקערשנָא

 דַחְפַה װ ןקערשנָא

 הָמֹוּד ליָלְצ רעד (}) סנַאנָאסַא

 ףּוּתִׁש ,רֶׁשֵק יד (ס) עיצַאיצָאסַא

  תֹווְַּחְִה ,הָרְבֶח ,תֹובָׁשֲמ
 -לַעַּב ,ףָּתְׁש ,יַוְל-רֵבֲח ודַא רעטרַיַײצָאסַא

 תיִרְּב

 ףֵּתַׁש ,רֵּבַח ,רֶׁשֹק װ ןרָייצָאסַא

 הָת



 שיטסינוטרָאּפָא -- עמטסַא

 תֶרֶצַק יד (ס) עמטסַא
 ןיִמְצַע רעד ןיעטסָא

 בָכֹוּכ-ְןָּב רעד 0 דִיָארטסַא

 הָזֹוח ,ןיִנְגַטְצֶא רעד (}) גָאלָארטסַא
 םיִבָכֹוּכַּ
 תַמְכָח ,תּוניִנְגַטְצֶא יד (ס) עיגָאלָארטסַא

 תֹולְּזַמַה

 הָבָצְקַה יד (ןע) גנורינגיסַא
 בַצְקַה װ ןרינגסַא

 לֵלֹוּבְתִמ רעד (}) רָאטַאלימיסַא

 הָעיִמְט ,תּולְלֹוּבְתִה יד (ס) עיצַאלימיסַא

 עֶמְטִמ ידַא טרילימיסַא

 ַעְמְטַה ,לֵלֹוּב ,ַעֹלָּב װ ןרילימיסַא
 בֶרָעְתִה ,ַעֵּמַּטִה ,לֵלֹוּבְתִה װ ךיז ןרילימיסַא

 תיִנָדֲעַר הָפָצְפִצ ,הָפָצְפַצ יד (ס) עניסָא
 הֹוָל ,ְּךֹמָּת ,ַעֵיַס ,רֹזָע וו ןריטסיסַא

 ךְמֹוּת ,ןָגֶס ,ַעֵּיַסְמ ,רֵזֹוע רעד (}) טנעטסיסַא

 ויָתֶס ,וָתֶס רעד (ס) ןעיסָא

 יִנֹווָתְס ,יִוָתְס ידַא קידנעיסָא

 יִרּוׁשַא ידַא שיריסַא

 ,ריִּבְכַמְל ,עַפָׁש ,ןֹומָה ,הֵּבְרַה ווניא/ידַא ךס ַא

 הָּבִרְמ
 יָניִמ-לָּכִמ הֵּבְרַה ווניא/ידַא ײלרעכסַא

 תֶזָחְׁשַמ ןֶבֶא רעד (רע) ןײטשלסָא

 חּוטִּב יד (ס) עיצַארוקעסַא

 טַּב װ ןרירוקעסַא
 רֵקְחֶמדיִמְלַּת רעד (}) טנַאריּפסַא

 הָפיֵאְׁש יד (ס) עיצַאריּפסַא

 ,טָּבַמ תַּדַקְנ ,הָניֵחְּב ,טָּבַמ רעד (}) טקעּפסַא
 טֵּבֶה

 רֶפֹּכ ,תָפָז רעד (|) טלַאפסַא
 תּפַז ,תֹפָז װ ןריטלַאפסַא

 ׁשּורַּפ ,ןָפְּגַס ,ריִזָנ רעד ({) טעקסַא
 ,תּונְפְּגַס ,תּוריִזְנ רעד (ןע) םזיטעקסַא

 תּוׁשיִרְּפ
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 ןֹוריִוֲא רעד (ןע) ןַאלּפָארעַא
 אֵצֹוי ּפַא ּפָא

 ,הָריִמְּג ,םּוּיִס לַע הֶאְרַּמַה תֶמֹּדִק ונָאק "ּפָא

 עי

 ָּגְסִּפַה תַּדִקְנ רעד (ןע) ײגָאּפָא
 דֵּגַנְתִמ רעד (}) רענָאיציזָאּפָא

 ;הָיְציִזֹוּפֹוא ,תּודְּגַנְתִה יד (ס) עיציזָאּפָא

 (קודקד) הָרּומְּת

 ןֹויְוִׁש ,תּוׁשידֲא ,ןֹואָּכְּר יד (ס) עיטַאּפַא

 ְךּוּדְכִּד ,ׁשֶפֶנ

 ְָּכִדְמ ,אָּכִדְמ ,שיִדָא ידִא שיטַאּפַא
 הָמיִׁשְנ ,הָפיִאְׁש יד (ןע) גנומעטָאּפָא

 הָּקִמַע
 קֹמָע םֹׂשָנ ,ףֹאָׁש װ ןעמעטָאּפָא

 םֶׁשָל רעד (}) לַאּפָא
 קיִּדְצִמ ,רָׁשֹי ץיִלְמ רעד (|) טעגָאלָאּפַא

 תּוקְדְַצִה ,הָקָדְצַה יד קיטעגָאלָאּפַא
 לֶצַנְתִמ ,קֵּדַטְצִמ ידַא שיטעגָאלָאּפַא

 רּורֲע ,הָנָּׂשַה ,תּודְּגַנְתִה יד (ןע) גנורינָאּפָא

 גֵּטַה ,רֹרָע ,דֵּגַנְתִה װ ןרינָאּפָא

 גיִמְצ יד (ס) ענָאּפָא

 -רַּב ,גיִּׂשַמ ,דֵּגַנְתִמ רעד (}) טנענָאּפָא

 ָּתְִלְּפ
 תּורְצַּנַה ַחיִלְׁש רעד (}) לָאטסָאּפַא
 גָּת ,ׁשֶרָּג רעד 60 ףָארטסָאּפַא

 בֹּלַהיץבְׁש ,ץֶבָׁש יד (ס) עיסקעלּפָאּפַא
 ןילַג יד (ס) עסּפילַאקָאּפַא

 םיִרָפְס ,םִיָנֹורֲחַא םיִבּותְּכ צמ ןפירקָאּפַא
 םיִנֹוציִח

 ;הָמֵלְצַמ ;ריִׁשְכַמ ,ןֵקְּתִמ רעד (|) טַארַאּפַא

 ִלְּכ ,ץֹוָגְנַמ
 הָכָרעַמ ,ןֹונְגְנַמ יד (ן) רוטַארַאּפַא

 תּונְלְּגַתְס רעד (ןע) םזינוטרָאּפָא

 ןֶלְּגַתְס רעד (}) טסינוטרָאּפָא

 יִנָלְגַתְס ידַא שיטסינוטרָאּפָא
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 ץחָר ,לֹבָט ,טַּבְמַא װ ןדָאבּפָא

 ץֵחַרְתִה .לֵּבַּטַה ,טַּבְמַאְתִה יי ךיז ןדָאבּפָא
 "קפָּד" װ ןערַאבּפָא

 םּוּקִׁש רעד ױבּפָא

 (ןעיוב :האר) םַּקַׁש וו ןעױבּפָא

 יג הֶּדֶּצַה יּוטִה ,רּוׁשְי רעד (ן) גיײבּפָא

 לג ,ןֵּכְרַה ,הָּדְצַה הָּטַה ,רֶׁשֵי װ ןגיײבּפָא
 ,תּופְּלַחְתִה ,ףּוִּח ,יּוּנְש רעד () טַײבּפָא

 הָרּומְּת

 תֹופיִלֲח לעָּפ ,ףֵלֲחַה ,הֹנָׁש װ ןטַײבּפָא

 ססָּכ ,סגָנ װ ןסַײבּפָא

 תיִּכְׂשַמ ,םֶלֶצ סָאד (רע) דליבּפָא
 תיִנְבַּת יד (ןע) גנודליבּפָא
 חֶפָה ,ויִּפ ַחּורְּב רֵסָה װ ןזָאלבּפָא

 (.טוב) הָּנֲא רעד (}) טַאלּפָא

 הָחיִרְּפַה רַמְג יד (ןע) גנוָילבּפָא
 ָּיְִּד יּוהְּד יד (ןע) גנוקַאילבּפָא

 הֹהָּד װ ןעװעקַאילבּפָא
 הָחיִרְּפַה רֹמְּג װ ןעִילבּפָא
 קֵּדַטְצִה ,לֵצֵנְתִה ,הָניִנֲח ׁשֵּקַּב װ ןטעבּפָא

 -ֵמ שֹרָּב װ ןטשרעבּפָא

 בַּבַק ,הֹפָא ,הֹלָצ װ ןטָארבּפָא

 ףַּּתְׁשִה װ ךיז ןענױרבּפָא

 ריִרְבַׁש ,סיִסָר רעד (}) ךורבּפָא

 רֵמְחַה ,בֹרָצ ,הֹוָכ װ ןעִירבּפָא

 רֵמְרַמֲחְתִנ ,בֵרָצִה ,הֵוָּכִה וו ךיז ןעִירבּפָא

 ,מ קֶלַח תַריִבְׁש ,רָבָׁש יד (ןע) גנוכערבּפָא

 איק
 אֵקָה ,איק ;מ קֶלַח רֹבָׁש װ ןכערבּפָא

 הָאָקֲה ,איק יד (}) שינעכערבּפָא

 הָרָזֲחַּב אֵבָה ,רֶזֲחַה יי ןעגנערבּפָא
 ,תּוּפְּזַּתְׁשִה ,ףּוזׁש יד (ןע) גנונערבּפָא

 : תּופְרָׂשה

 ףֹוָׁש ;ְּךֹרָח ,םֵרָּׂשִה װ ןענערבּפָא

 ףָֹׂשִה ,ףּזַּתְׁשִה וו ךיז ןענערבּפָא

 טעשזירגעגּפָא -- ןדָאבּפָא
 טא ר א ר טיט עי א א טא יי א א 2

 רֶז לֵא ,םָלֶצ ,ליִלֲא רעד (רעטעג) טָאגּפָא

 ַֹּלַג וו ןלָאגּפָא

 ַחְלַּנְתִה יי ךיז ןלָאגּפָא
 הָגיִסְנ ;תּוקְּלַּתְסִה :םיִכָפְׁש רעד (}) גנַאגּפָא

 רֹוחָאְל

 רֹוּב ,בּויְּב רעד (רעבירג) בורג"גנַאגּפָא

 יִכָפְׁש
 ה ,תיִנְבַּת ,תֶׁשָע רעד (}) סוגּפָא

 תֹתָׁש ,רּוס ;קֵחַרְתִה װ ןיגּפָא

 בָהָזְּב הֵּפִצ ;ַחֹלָצ ,ַחֵלְּצַה װ ןטליגּפָא
 סַעְמ ְךֹפֶׁש ;ַעַּבְטַה ; -לַע ךֹפָׁש װ ןסיגּפָא

 קּוצ ;הֵּבְרַהֵמ

 ,רּוהָז ,רֹואָה תֵרָזֲח :רַהֹז רעד (ן) ץנַאלגּפָא

 רּורֲהַז

 ףֵּקַׁש ,רֹוא רֶזֲחַה ײ ןצנַאלגּפָא

 ףיִנָס רעד (רע) דילגּפָא
 ֵּגַז װ ןזײלגּפָא
 הֹלָע ,לֶיַח הֹׂשָע ,לֶּזַמְתִה ,ַחְלְצַה וו ןקילגּפָא

 חכִי
 יּופָא ידַא ןקַאבעגּפָא

 :יּוהָּד ,יּולְּב ,קּוחָׁש װי טערַאבעגּפָא
 "קּופָּד"

 יֵהְּד יד (}) טײקטערַאבעגּפָא
 הָאְקַה ;הָרָזֲחַה יד (ןע) גנובעגּפָא

 סּוגָנ ,סָּגְנִמ ידַא ןסיבעגּפָא
 ּוהָּד ידַא טעװעקַאילבעגּפָא
 אֵקָה :רֹסָמ ,רֵזֲחַה װ ןבעגּפָא

 רֵּכַמְתִה ,רֵּסַמְתִה װ ךיז ןבעגּפָא

 בּורָצ ידַא טירבעגּפָא
 ְךּורָח ,ףֶרְׂשִנ ,ףּוזָׁש ידַא טנערבעגּפָא

 חֶּקִגְמ ידַא טלָאגעגּפָא
 חָלֶצִמ ידַא טקילגעגּפָא

 רַזְחֲה ידַא ןבעגעגּפָא

 םָסְרִכְמ ,קּוחָׁש ידַא ןסעגעגּפָא

 סּוסָּכ ,סּוגָנ ידַא טעשזירגעגּפָא

 הָכָסֲה ,הָקָצו



 טײקטרעגָאמעגּפָא -- טצענערגעגּפָא

 רֶּדִגְמ ,גֵּיִסְמ ידַא טצענערגעגּפָא

 רֶטַּפְתִה ,םָּיִס ידַא טקנַאדעגּפָא

 לּומָק ,ׁשָּבִיְמ ידַא טרַאדעגּפָא

 הָמָדְנ הָיָה ידַא טכודעגּפָא

 יּולָּג ,ףּוׂשָח ידַא טקעדעגּפָא

 ,תּואָליִטְרַע יד (}) טײקטקעדעגּפָא

 תּופְׂשָחַה

 ׁשּדְׁשִדְמ ידַא ןשָארדעגּפָא

 ּולָּב ,קּוחָׁש ידַא טלוירדעגּפָא
 בּוּבִס י"ע חָּתְפִנ ידַא טײרדעגּפָא

 דֹוע ֹול ןיִאְו ֹול הָיְהָׁש ידַא טַאהעגּפָא

 ֶּסרְמ ,ַעּונָמ ,רּוצָע ,עֶנְמִנ ידַא ןטלַאהעגּפָא
 ;ריִחָּמַה תֶא דיִרֹוה ידַא טלדנַאהעגּפָא

 רֹחְסִל רַמָנִש
 עָּטִקְמ ,תּורָּכ ,ץּוצִק ,םּודָּג ידַא טקַאהעגּפָא

 ןֵמְז הֵּבְרַה בַעְר הָיָהָׁש ידַא טרעגנוהעגּפָא

 ולּועְׁש רֵמָּגֶׁש ידַא טסוהעגּפָא

 רָּמָׁשְמ ;קּודָא ,ריִהָז ידַא טיהעגּפָא

 ,תּוקיִדֲא ,תּוריִהְז יד (}) טײקנטיהעגּפָא

 הָריִמְׁש
 הָחְדִנ ידַא ןפרָאװעגּפָא
 ץּוחָר ,סָּבְכְמ ידַא ןשַאװעגּפָא

 לּוקָׁש ידַא ןגױװעגּפָא

 לֹמָּג װ ןענייװעגּפָא

 לֵמָּגִה װ ךיז ןענייוועגּפָא

 דֶּיִסְמ ,ןָּבַלְמ ידַא טסַײװעגּפָא

 חָּנִקְמ ,בֶּגְנֶמ ידַא טשיװעגּפָא

 חָּסֶמ ידַא טדנעװעגּפָא

 רּוטָּפ ,רָטְפֶמ ידַא טגָאזעגּפָא

 קּולָׁש ,חָּתְרִמ ידַא ןדָאזעגּפָא

 ויָתֹוגֲאַּד םָּיִס ידַא טגרָאזעגּפָא

 דָרְפֶמ ,דֶּדַבְמ ידַא טרעדנוזעגּפָא

 ריִׁשָל םִיִּסָׁש ידַא ןעגנוזעגּפָא

 ןֵכייִּפ-לַע-ףַא ,םַגַה ,תֹורְמַל װדַא ןעזעגּפָא

 ןֵמְז הֵּבְרַה בֵׁשַּיֶש ידַא ןסעזעגּפָא
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 ֹותָרֹוחְס תֶא קֶּוִׁש :ַעּוקֶׁש ידַא טצעזעגּפָא
 גּועְל ,לָזְלִזְמ ידַא טקזוחעגּפָא

 דָחֶׁשְמ ידַא טשרוחעגּפָא
 םֶּכסְמ ידַא טנובשחעגּפָא
 יּוׂשָע ,םָּיִס ידַא ןָאטעגּפָא

 בּוצָח ,טּורָח ידַא טקָאטעגּפָא
 לָּבַטִמ ידַא טלבוטעגּפָא
 לּובָט ידַא טקנוטעגּפָא

 הֶהֵק ,הָׁשּוחְּת רַסֲח ידַא טײטעגּפָא

 דָדֹובְמ ,לֶּדְבִמ ,דֶרֶפִמ ידַא טלײטעגּפָא
 הָליִלֲא יד (ס) ןיטעגּפָא

 ּולָּב ,טָּפֶרֶמ ,קּוחָׁש ידַא ןגָארטעגּפָא

 תּונְמַזִהְּב רֵּקִּב ;גֹוסָנ ידַא ןטָארטעגּפָא

 בָּנִנְמ ,םּונָצ ,ׁשָּבִיְמ ידַא טנקורטעגּפָא
 רּועָנ ידַא טלסײרטעגּפָא
 (תצק ַחּוׁשָּפ ידַא טנערטעגּפָא

 ןֹוזָּפִחְּב יּוׂשָע ידַא טּפַאכעגּפָא

 קּוחָׁש ,טְטְרָמְמ ,יּוהָּד ידַא טלמױכעגּפָא
 קּורָּפ ידַא ןדָאלעגּפָא
 ,בּוזָע ,רֶקְפִמ ,רֶרְחַׁשְמ ידַא טזָאלעגּפָא

 לָׁשָרְמ ;ׁשיִׁשָר
 תּורְקִפָה ;רּורְחִׁש ידַא (}) טײקטזָאלעגּפָא
 ;חָנְזִמ ,בּולָע ,בּוזָע :לָׁשֶרְמ ידַא ןזָאלעגּפָא

 הֶׂשֲעַמ סֶפָאְּב
 ,הָבּוזֲע ;תּונָלְׁשַר יד (}) טײקנזָאלעגּפָא

 לּוׁשָר ,דָי-תַלְזֶא ,ןֹויְפְר

 הֵּבְרַה לַבָס ידַא ןטילעגּפָא

 הֶחְדֶנ ,יּוחְּד ידַא טגילעגּפָא

 ׁשֶחְכִמ ידַא טנקיילעגּפָא
 חָלְׁשִנ ,רּוגָׁש ידַא טרעפילעגּפָא
 ויּיַח םִיִּסֶׁש ,הָפָר ,ׁשּוׁשָּת ידַא טבעלעגּפָא

 קָחָרְמ :ןַמָז הֵּבְרַה בֵכָׁשֶש ידַא ןגעלעגּפָא
 דָחֶכִנ ,חָּדִנ
 םַנְמַנְצ ,םּונָצ ,הָזָר ידַא טרעגָאמעגּפָא
 ןֹוזָר יד (ן) טײקטרעגָאמעגּפָא
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 עֶגְיְמ ידַא טרעטַאמעגּפָא
 תּועְּגִיְתִה יד (}) טײקטרעטַאמעגּפָא
 טּולָח ;יּוׂשָע ,םָּכְסִמ ידֵנ טכַאמעגּפָא

 ַעּובָצ ;רָּיְצִמ ידַא טלָאמעגּפָא
 דּודָמ ידַא ןטסָאמעגּפָא
 הָּנִעְמ ידַא טעשטומעגּפָא
 יּוחָמ ,לָטֶבמ ,קּוחָמ ידַא טקעמעגּפָא

 הָּמְרְמ ,ֹותֹוא ּומֵרֶׁש ידַא טרַאנעגּפָא
 הָדְזֲחַּב חַקֶּלֶׁש ידַא ןעמונעגּפָא

 ּולָּב ,טָּפרֶמ ,ׁשָּמָׁשְמ ידַא טצונעגּפָא

 ְךּורָח ידַא טעילַאמסעגּפָא
 דָיֲאְמ ידַא טערַאּפעגּפָא

 רּוׁשָנ ידַא ןלַאפעגּפָא

 ַעּובָצ ידַא ןברָאפעגּפָא
 בֵקְרִמ ידַא טליופעגּפָא
 שיִּגְרִהְׁש ידַא טליפעגּפָא
 תּואְצָּמִה ידַא ןיֿפעגּפָא
 אֹצֶמ װ ןעניפעגּפָא
 ,הָקּוצְמִּב הֵּבְרַה לַבָס ידַא טרעטצניפעגּפָא

 יָנְֹּב

 ץֶנְצַנְל רַמָּג ידַא טלקניפעגּפָא
 לּוׁשְלׁש לַּבִק ידַא טריפעגּפָא
 ףֵלָח , (לפש) דרָי ;רַבָע ידַא ןסָאלּפעגּפָא
 טֶרֹמְמ ,ׁשּולָּת ידַא טקילפעגּפָא
 רֹופְּכִמ רַׁשָנ ידַא ןריורפעגּפָא
 ןְנֲעַרְמ ידַא טשירפעגּפָא
 לָּטַבְמ ידַא טגערפעגּפָא
 רֶז הֶׂשֲעַנ ידַא טדמערפעגּפָא
 עֶרְפִנ ,קֶּלֶסְמ ידַא טלָאצעגּפָא
 ְךּוׁשָמ ,םָּכַסְמ ;טָׁשְפִמ ידַא ןגױצעגּפָא

 טּורָמ ידַא טּפוצעגּפָא
 הָדָרֲחַּב גַאָּד ,רַמָׁש ידַא טרעטיצעגּפָא
 ןֶּמִסִמ ידַא טנכײצעגּפָא
 ןָכִתְמ ,רּופָס ,דֵקְפִנ ידַא טלײצעגּפָא

 םּונָצ ,הָזָר ,ׁשּוחָּכ ידַא טרעצעגּפָא

 ןענַאטשעגּפָא -- טרעטַאמעגּפָא

 לֵשָּב ,חָּתְרִמ ,לָׁשָבְמ ידַא טכָאקעגּפָא
 דָּיִסְמ ידַא טכלַאקעגּפָא
 רּוצִק ידַא טעסָאקעגּפָא

 דּובָא :טּוחָׁש ידַא טעלױקעגּפָא
 דָחָׁשִמ ;יּונָק ידַא טפױקעגּפָא
 תּולְּכַּתְסִה יִדָי-לַע רַחָּב ידַא טקוקעגּפָא

 רֶרֹקִמ ,רק ,ןָנִצְמ ידַא טליקעגּפָא
 סָּפִטִמ ,טּובָח ידַא טּפַאלקעגּפָא
 רּורָּב ,רָחְבִנ ידַא ןבילקעגּפָא

 (םירותפכהמ) ַחּותָּפ ידַא טלּפענקעגּפָא

 הֶהְּד ,יּוהָּד ,קּוחָׁש ידַא ןכָארקעגּפָא

 לֹוצָנ ,דיִרָׂש ידַא טעװעטַארעגּפָא

 לָּסֶחֶמ ;רֶעֹבִמ ידַא טמױרעגּפָא

 לָּטְבְמ ידַא ןפורעגּפָא
 ּולָּב ,קּוחָׁש ידַא ןבירעגּפָא

 אָטֲחְמ ,רָהֹטְמ ,הָּקִנְמ ידִא טקינײרעגּפָא

 יּולָּב ,טָטְרמְמ :קָּתִנִמ ירַא ןסירעגּפָא
 ׁשּולָּת

 תּוׁשיִלְּת ,תּוקְתָּנִה יד (}) טייקנסירעגּפָא

 רעד (ענעסירעגּפָא) רענעסירעגּפָא

 ולָּב :קָּתִנִמ ,ׁשּולָּת
 םָּכְסִמ ידַא טדערעגּפָא

 םָּכְסְמ ידַא טנכערעגּפָא

 בָּבַׁשְמ ידַא ןבָאשעגּפָא

 לֶלְמָא ,דּובָא ידַא ןטכָאשעגּפָא

 ,קּוחָׁש ,יּולָּב ,יּוהְּד ידַא ןסָאשעגּפָא

 - טטְרֶמִמ
 רֵּקִבְמ ,רָעֹׂשְמ ,ּךָרֵעָמ ידַא טצַאשעגּפָא

 רּועָנ ידַא טלקָאשעגּפָא
 ׁשֶלְחִמ ,הָפָר ידַא טכַאװשעגּפָא

 ,לּוּדְלִּד ,תּואֵל יד (}) טײקטכַאװשעגּפָא

 הׁשְלֲ
 םּוזָּג ,רָּפַסְמ ידַא ןריושעגּפָא

 ,ׁשּולח ,לֵׁשֹוּכ ,רָּגִפְמ ידַא ןענַאטשעגּפָא

 רֹוחָא גֹוסָנ :הָפָר



 ןעלבוהּפָא -- טײקנענַאטשעגּפָא

 ,תּורְּגַפְמ יד ({) טײקנענַאטשעגּפָא

 תּורֲעַּב ,תּולָׁשֲחְנ

 דַבֹוא ,יּוחְּד ידַא ןסױטשעגּפָא

 (תינוכממ ,תבכרמ) דַרָי ידַא ןגיטשעגּפָא

 ַעיִּבֶצִה ידַא טמיטשעגּפָא

 ,ׁשּורָּפ ,דּודָּב ,דָדֹובְמ ידַא טדײשעגּפָא

 רֶנִגְמ
 ףֶּלַקְמ ידַא טלײשעגּפָא

 (הנעש ְךֶרֶפֵמ ידַא ןגָאלשעגּפָא
 ׁשֶלֶחֶנ ידַא טפַאלשעגּפָא
 תֹוקְלַמ לָּבִק ידַא ןסימשעגּפָא

 ץָצִקְמ ,ַעּודָּג ,תּורָּכ ,ּךּותָח ידַא ןטינשעגּפָא

 ףֵקַּתְׁשִה ידַא טלגיּפשעגּפָא

 זָעְלִנ ,גָעְלִנ ידַא טעּפשעגּפָא

 דָחֶפֶמ ידַא ןקָארשעגּפָא
 גָרֹבִמ ידַא טפיורשעגּפָא
 קַּתְעָה ידַא ןבירשעגּפָא

 רָּפֲאְמ ידַא טרימַארגּפָא

 רָּפַא װ ןרימַארגּפָא

 הָלּוצ ,םֹוהְּת יד (}) טנורגּפָא

 יִמֹוהְּת ידַא קיטנורגּפָא

 םֵסְרַּכ ,סֹסָּכ ,םֹרָּג ,סגָנ װ ןעשזירגּפָא

 תַׁשיִרְּד רֵזֲחַה ,םֹולָׁש בֵׁשָה װ ןסירגּפָא

 םֹולָׁש

 גּוס ,לֵּדְבַה ,רֹדָּג ,גּיַס װ ןצענערגּפָא

 ֵיַּתְסִה װ ךיז ןצענערגּפָא
 הָּיִסְּג ,קּוהְּג רעד (}) ץּפערגּפָא

 הֹסֶּג ,קַהֵּג װ ןצּפערגּפָא

 ;הָסְחַמ ,הָכָכְס רעד (רעכעד) ךָאדּפָא

 טְלְקִמ
 תּומַּדִה רעד טכַאדּפָא

 לֵמֹוּג ,הָיָדֹוה רעד (}) קנַאדּפָא

 הָדֹוּת ַעיִּבַה ,הָדֹוּת בֵׁשָה װ ןעקנַאדּפָא

 בֶרֹח ,הָליִמְק ,ןֹוׁשָמִּכ יד (ןע) גנורַאדּפָא

 םֹנָצ ,בֹרָח ,לֹמָק וו ןרַאדּפָא
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 תּומַּדִה רעד (}) טכודּפָא

 הָּמַּדִה װ ןטכודּפָא

 הֵּמַּרִה װ ךיז ןטכודּפָא

 רֹכָׂש ;ריִחָּמַה דיִרֹוה װ ןעגנידּפָא

 לּומְגִּכ תֵרָׁש ,לּומְּג םֶּלַׁש ,לֹמָּג װ ןענידּפָא

 ,הָפיֵׂשֲח ,יּולּג ,ףּוׂשֲח יד (ןע) גנוקעדּפָא

 לּוטְרֶע

 לָטְרַע ,הֶּלַּג ,ףֹשָח װ ןקעדּפָא .

 ,ףֵׂשַחְתִה ,הֶּלַגְתִה ,ףֵׂשָחַה װ ךיז ןקעדּפָא
 לַטְרַעְתִה

 ,הָבְקִע ;סָּפְדֶה ,סיִּפְרַּת רעד ({) קורדּפָא

 הָעיִבְט
 תֹובֹקֲע הֹׂשָע :לָּפְכַׁש ,סֵּפְדַה װ ןקורדּפָא

 -לַע הָחיִתְּפ ֹוא רּורְחֶׁש רעד (ןע) ײרדּפָא

 בּוּבִס יִדָי

 בּוּבִס יִדָי-לַע ַחֹתָּפ ֹוא רֶרְחַׁש װ ןעײרדּפָא

 ,בּוּכִע ,הָעיִנְמ ,רּוצִע רעד (}) טלַאהּפָא

 ןֵפד .הָצְתַרה
 ;הָריִצֲע ;הָעיִנְמ יד (ןע) גנוטלַאהּפָא

 הָנָלְבַה ,תּובְּכַעְתִה ,תּורְצֲעַה ,בּוּכֶע

 ַּהֵמְהַמ ,בֵּכַע :ַעֹנָמ ;רֹצֲע יו ןטלַאהּפָא
 הֹהָׁש

 ַּהֵמְהַמְתִה ,הֹהָׁש :רֵצָעַה װ ךיז ןטלַאהּפָא

 גֵלְּבַה ,רֵּזַנְּתִה ,ַעֵנָּמִה
 ,הָעיִנְמ ;הָריִצֲע סָאד (}) שינעטלַאהּפָא

 בּוּכֶע

 קּוצ רעד (ןע) גנַאהּפָא

 תַדָרֹוה ;רּוּבִח ,הָּפמ יד (ןע) גנולדנַאהּפָא

 ריִחְּמַה
 הֵּבְרַה רֹחֶס ;ריִחְּפַה דיִרֹוה װ ןעלדנַאהּפָא

 ,הָזָּתַה ,בּוצִח ,םוּדִּג ;רּוּזִּג רעד (}) קַאהּפָא

 רּוּתִּב ,ַעודג

 ַעֵּדַג ,זֵּתַה ,בֹצָח ;םֹדֶּג ,רֹזָּג װ ןקַאהּפָא

 רֹתָּב

 בֵּבַׁש ,הֹפָׁש ,ַעֵצְקַה װ ןעלבוהּפָא
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 לּועׁש ,ַחּוּנִּג רעד (}) טסוהּפָא

 תֹורָצְק לֵעַּתְׁשִה וו ןטסוהּפָא

 ,הָחָּגְׁשַה ,הָריִמְׁש ,רּוּמִׁש יד (ןע) גנוטיהּפָא

 ַחּוּקִּפ
 ,-לַע ןִיַע םיִׂש ,ַחֵּגְׁשַה ,רֹמָׁש װ ןטיהּפָא

 ֹומְצַע לַע ַחֵּנְׁשַה ,רֶמָּׁשִה װ ךיז ןטיהּפָא

 הָדָרֹוה יד (ןע) גנוביײהּפָא

 דיִרֹוה וװ ןביײהּפָא

 ,דּוהְדִה ,לֹוק-תַּב ,דַה רעד ({) ךליהּפָא

 הָדּוהְּת

 ,לֹוק רֶזֲחַה ,(לוק ,דה) ַעֵמָּׁשִה וו ןכליהּפָא

 דַהְדַה ,ןּּגִנ
 הֵּקִז ,תּוקיִקְז ;תּולּת יד (ןע) גנוגנעהּפָא

 קקָזְנ ,ְךּורָּכ ,יּולָּת ידַא קיגנעהּפָא

 ,הָקיִקְז ,תּולָּת יד (}) טײקיגנעהּפָא

 תּופיִפְּכ

 יּנלָּת רעד רעקיגנעהּפָא

 ִּב יּולָּת היָה װ ןעגנעהּפָא

 הָפָר ,ןּונָצ ,ׁשיִדָא ידַא קיטנעהּפָא

 ,ןֹויְפִר ,תּוׁשיִדֲא יד (}) טײקיטנעהּפָא

 תּוניֵנְצ ,ׁשֶפָנ ןֹוְוָׁש
 ןָסְכֹור ,תֹויְוְו ַחֹתֶּפ וו ןעלקעהּפָא
 ׁשֶדָחַמ ַחֹמצ ,תיִנֵׁש ַחֹמֶצ װ ןסקַאװּפָא

 ,לּוחִי ,יּוּכִח ,הָנָּתְמַה יד (ןע) גנוטרַאװּפָא

 תֶלָחֹוּת

 לֵחַי ,הֹכָח ,ןֵּתְמַה וו ןטרַאװּפָא

 םֵּמַח װ ןעמערַאװּפָא
 .הָכָלֶׁשַה ,הֵּיחְּד יד (ןע) גנופרַאװּפָא

 ׁשיִא יִנְּפ תַבָׁשֲה ,הָלָּׁשַה ,הָקיִרְז
 ,רּשַנ ,לֵּפַה ,קֹרָז ,ְךלֶׁשַה ,הֹחָּד װ ןפרַאװּפָא

 לֵסָּפ

 הָפָּדַה ;םָקָיִר הָבָּׁשַה יד ({) שינעפרַאװוּפָא
 ץֵחַר ,הָציִחְר ,ץּוחַר יד (ןע) גנושַאוּפָא

 ץֵחַר ,ץֹחָר װ ןשַאוּפָא

 ךיז ןרעדנווּפָא -- טסוהּפָא

 ץֵחַרְתִה װ ךיז ןשַאװּפָא

 אֵּלַּפְתִה װ ךיז ןרעדנּוװוּפָא

 הָטְסִמ ,הָּיְג ,הָּיִטְס יד ךַײװּפָא
 רּוס ,הֹטָנ ,הֹטָס װ ןכַײװּפָא

 דּויְס ,ןּוּבִל יד (|) סַײװּפָא

 רַחְּצַה ,רֵחַצ ,דֵּיַס ,ןֵּבִל װ ןסַײװּפָא
 רֵּתַה .ַחָּתַּפ װ ןעלקיװּפָא

 הָעָּפְׁשַה יד (ןע) גנוקריוװוּפָא

 ַעַּפְׁשַה וו ןקריװּפָא

 הָקיִחְמ ,ַחּוּנִק ,בּוגִנ יד (ןע) גנושיװּפָא

 קֹחָמ ,ַחּנִק ,בֵּגַנ יו ןשיװּפָא

 חֵּנִקְתִה ,בֵּגַנְתִה װ ךיז ןשיװּפָא

 אֵלסַה ,לקָׁש װ ןגעװּפָא

 דֶקְפִנ ,רָּדִעְנ ידַא קידנזעװּפָא

 תּודְקְפִנ ,תּורְדָעַה יד (}) טייהנזעװּפָא

 הָּיִטְנ ,הָּיַנְּפ ,הָּיִטְס יד (ןע) גנודנעוװוּפָא

 הֹטָנ ,הֵנְפַה ,הֹטָס װ ןדנעװּפָא

 גֵלְפַה ,ףֶרֹע הֹנָּפ װ ךיז ןדנעװּפָא

 ְךּוּפִה ,ףּולָח ,יּוּנִש יד (ןע) גנולסקעוװּפָא

 ףֶלֲחַה ,הֶּנַׁש ,הֹנָׁש װ ןעלסקעװּפָא

 ףֶּלַחְתֶה ,הֶּנַּתְׁשִה װ ךיז ןעלסקעווּפָא

 תּונְנֹוּגְתִה רעד (ן) רעװוּפָא

 ךֶרֵע תַדיִרְי ,יאֵלְּב יד (ןע) גנוטרעוװּפָא

 ְךרֶע דיִרֹוה װ ןטרעװּפָא
 רּוטִּפ ,יּוחְּד ,בּורֵס רעד ()) גָאזּפָא

 רֵּטַּפ ,הֹחָּד ,בֵרָס װ ןגָאזּפָא

 רֵטַּפְתִה ,רֵזָּנִה ,בֵרָס װ ךיז ןגָאזּפָא

 עּוקׁש ,עֶקְׁשִמ ;הָקְסִּפ רעד (ן) ץַאזּפָא
 דְרֶק רעד (רע) ןײטשצַאזּפָא

 ׁשּוּפִח רעד (}) ךוזּפָא

 ׂשֵּפַח װ ןכוזּפָא

 ,תּולְּדַּבְתִה ,הָדָרְּפַה יד (ןע) גנורעדנוזּפָא

 תּודְדֹוּבְתִה ,תּודֲחַיְתִה

 רַזְנַה ,דֵּדַּב ,דֵרְפַה וו ןרעדנוזּפָא

 רזַנְתִה ,לֵדָּבִה ,דֵדֹוּבְתִה װ ךיז ןרעדנוזּפָא |



 גָאיּפָא -- ןדױּפָא

 ַחֵּתְרַה װ ןדיזּפָא

 ףֹוָנ װ ןעלדיזּפָא

 ןַמְז הֵּבְרַה ההָׁש װ ןַײזּפָא

 הָקָאְנ ,קַאנ רעד (}) ץפיזּפָא
 (תורצק קאָנ װ ןצפיזּפָא

 הָביִׁשְי לָש בָּצַמְּב הָּיִהְׁש רעד (ן) ץיזּפָא
 רּוּסְנ רעד (}) געזּפָא

 (הריסכ) גֶלְפַה װ ןעלגעזּפָא
 רֵּסַנ װ ןגעזּפָא

 -ֵמ הָעּד גֵלֶפַה ּװ ןעזּפָא

 ְךּורֵח ,בּוהְבִה יד (ןע) גנוגנעזּפָא

 ְךֹרָח ,בֵהְבַה װ ןעגנעזּפָא

 הָליִלְצ ,הָעיִקְׁש ,עֶקְׁשִמ רעד (ן) ץעזּפָא
 ,רכָמ ,(ער קסעמ ,הרוחסמ) רֵּטַּפְתִה וו ןצעזּפָא

 ַעְקְׁשַה
 ללָצ ,ַעקֶׁש וו ךיז ןצעזּפָא

 הֹוָּב ,לָתָה ,קֹוחְצִל םיִׂש ,גֵלְגַל וו ןקזוחּפָא

 םֹתָח װ ןענעמתחּפָא

 ֹוּבׁשֶח םֵּכַס װ ןענובשחּפָא
 "דַּבְרַח" ;הָדֹובֲע םִּיַס :רֶּדַס װ ןָאטּפָא

 "רּוּדְס" רעד (}) וטּפָא

 ּּנָׁש ,ףּוּלָח רעד שיוטּפָא

 הֵּנַׁש ,ףֵלֲחַה װ ןשוטּפָא

 םֹמֲע ,לֶפֲאַה :ְךֶׁשַח װ ןעלקנוטּפָא
 הָּיֶׂשֲע ,"רּוּדַס" סָאד (}) שינעוטּפָא

 תַמָה ,(םישוח) הָהְקַה וו ןטײטּפָא

 ׁשּורָּפ ,םּוּגְרַּת רעד (}) שטַײטּפָא

 ׁשֵרַּפ ,םֵּגְרַּת װ ןשטַײטּפָא

 ץִיַח :ףיִנְס .ףַגַא ,הָקָלְחַמ רעד (|) לײטּפָא
 .הָקָלְחַמ ;הָדָרְפַה יד (ןע) גנולײטּפָא

 הָציִצֲח ,הָדְיִחְי ,ףינְס ,הָלָּדְבַה ,הָׁשָרְפַה
 קֹּלַח ,ץָּיַח ,שֵרְפַה ,לֵּדְבַה ,דֵרָפַה װ ןלײטּפָא
 רֵזַנְתֶה ,דֵרָּפִה ,לֵדָּבִה װ ךיז ןליײטּפָא

 תַחַקְרִמ-תיֵּב יד (|) קייטּפַא
 ַחֵקֹור רעד (ס) רעקייטּפַא

4 

 הָחְקְרֶמ רעד (ןע) לגיט-רעקייטּפַא

 תּוחְקֹור ,תּוחָּקַר יד (ןע) ײרעקײטּפַא
 תּויִמיִטְּפֹוא רעד (ןע) םזימיטּפָא
 טסיִמיִטְּפֹוֲא רעד (ן) טסימיטּפָא
 יִמיִטְפֹוא ידַא שיטסימיטּפָא
 (הביתכ תנוכמב) בֹתָּכ ,קֵּתְקַּת װ ןריּפיטּפָא

 קיִטְּפֹוא רעד (ס) קיטּפָא

 יִטְּפֹוא ידַא שיטּפָא

 יּוּקִה יד גנוּפמעטּפָא

 הָהְקַה יו ןּפמעטּפָא
 ַעֹצִק וװ ןסעטּפָא

 הָרָזְחַה ;הָאָבֲה ;הָריֵסְמ רעד (}) גָארטּפָא

 םֶלָעַה ו ךיז ןגָארטּפָא
 הָגיִסְנ רעד (}) טָארטּפָא

 אֵּסִּכ -תיֵּב רעד טירטּפָא

 הָלָּפַה ;הָפָדֲה ;ׁשּורַּג יד (ןע) גנובַײרטּפָא

 הֹׂשָע :ׁשֵרָּג ;ףֹדָה ;ַחֵרְבַה װ ןבַײרטּפָא

 הָלָּפַה
 דֵּיַּג ,רקִנ װ ןרעבײרטּפָא

 רּועָנ יד (ןע) גנולסײרטּפָא
 רַעַנ ,רֹעָנ וװ ןעלסיײרטּפָא

 רֵעָּנִה ,רֵעַנְתִה װ ךיז ןעלסיײרטּפָא

 תּונָרְפַּכ ,הָריִפְּכ יד (}) טײקינירטּפָא

 ׁשֵרֹוּפ ,רֵפֹוּכ רעד רעקינירטּפָא

 בּגַנ ,ׁשֵּבַי װ ןענעקירטּפָא

 בֵּגַנְתִה ,ׁשֵּבַיְתִה וו ךיז ןענעקירטּפָא
 -תיֵּב ,אֵּסִּכ-תיֵּב ;הָגיִסְנ רעד טערטּפָא

 ׁשּוּמִׁש

 הָּיִטְס ;הָגיִסְנ יד (ןע) גנוטערטּפָא
 הֹטָס ,ׁשּומ ,גֹסֶנ װ ןטערטּפָא

 בֹרָא װ ןעװעטַאשטּפָא
 רֵּתַה ,קתָנ װ ןעּפעשטּפָא

 קֵּתַנְתַה ,קַחָּנִה װ ךיז ןעּפעשטּפָא

 דַנָה ,ַחּורְבִה רעד {) גָאיּפָא
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 חֵרְבַה יו ןגָאיּפָא
 ׁשאֹר ,ןֹויְפֹוא רעד םויּפָא

 תיִּבְגַמ רעד (|) ליּפַא
 ,ןיִמ ,סֹורֹוקיִּפֶא ,רֵפֹוּכ רעד (םי) סרוקיּפַא

 ןֶרְפַּכ
 ,תּוסְרֹוקיִּפֶא ,הָריִפְּכ סָאד (}) תוסרוקיּפַא

 תּוניִמ
 ,יָסְרֹוקיִּפָא ,הָריִפְּכ לָׁש ידַא שיסרוקיּפַא

 יָניֵמ

 הָריִהְמ תּולְלַּפְתִה רעד () ּפַאכּפָא

 ֶּלַּפְתִה ;תּויְחְטֶׁשְּב הֹׂשָע ,רֵהֵמ װ ןּפַאכּפָא

 ףֹטֶח :ןֹווָפחְּ
 ןֹוזָּפִח סָאד (}) שינעּפַאכּפָא

 הָמְטִּפ רעד (ןע) לּפָא

 הָקִירְּפ יד (ןע) גנודָאלּפָא

 ִיַּפַּכ תֹואיִחְמ צמ ןטנעמסידָאלּפַא
 ַחַּבַׁש ,ףַּכ הֹחָמ װ ןרידָאלּפַא
 קֶרָּפ ,קֹרָּפ װ ןדָאלּפָא
 רּורְחֶׁש רעד (}) זָאלּפָא

 ןֵמ ֹודָי ְךֹׂשָמ ,בֹוָע ,ַחָּנַה ,רֵרְחַׁש װ ןזָאלּפָא

 לֵׁשַרְתִה װ ךיז ןזָאלּפָא

 סלֶק ,גּולְגִל ,גַעֵל רעד ךַאלּפָא
 סּלק ,גֵלְגַל ,גֹעֶל װ ןכַאלּפָא

 תּונְגֲעַל יד (ןע) ײרעכַאלּפָא
 גַעַלְּב ידַא שירעכַאלּפָא

 הֵּכַל ,הָּכַל הֹסָּכ ו ןריקַאלּפָא
 חַּבַׁש װ ךיז ןבױלּפָא
 הָציִרְּב קֵחרְתִה װ ןפױלּפָא
 רּורְוָא יד (ןע) גנורעטפולּפָא
 רָרְוַא װ ןרעטפולּפָא
 ןֵמְז הֵּבְרַה הָביִכְׁש רעד גילּפָא
 ןֵמְז הֵּבְרַה בֹכָׁש װ ןגילּפָא

 הָבֲהַאְּב ֵּנַעְתִה וו ךיז ןעבוילּפָא
 ,תיִחדַּת ;הָמיִׂש ;הֵּיַחְּד רעד (}) גײלּפָא

 טּוּמִׁש ;הָנָלֲה

 ןכַאמּפָא -- ןגָאיּפָא
 םיִׂש ;הֹחָּד װ ןגײלּפָא
 ןְּבְרַק :ןֹויְדִּפ יד גנוזײלּפָא
 הָריִכְּמִמ לֵּבַק ,רֹכָמ װ ןזײלּפָא

 לְזאָזֲעַל ריִעָׂש רעד רעזיײלּפָא

 ׁשֲחְכֶה ,הָׁשָחְּכַה יד (ןע) גנונעקיילּפָא

 ׁשֵחְכַה װ ןענעקיילּפָא
 עּוּבִט יד גנושיילּפָא

 ַעַּבְטַה וו ןשיילּפָא

 רּוּגִׁש יד (ןע) גנורעפילּפָא
 רֶגַׁש װ ןרעפילּפָא

 תיִּבְמִּפ הָריִכְמִּב רֹכָמ וװ ןריטיצילּפָא
 ;דָמַעַמ ,הָׁשֵּקַּב ׁשיִּגַמ רעד (}) טנַאקילּפַא

 טְנֵקיִלְּפַא

 הָשֵּקַּב,הָּיִנְּפ יד (ס) עיצַאקילּפַא
 םיִּיַחַה םּוּיִס ;תּורְרֹועְתִה רעד בעלּפָא

 ;םיִּיַחַה םָּיַס :הָּיִחְתִל בּוׁש װ ןבעלּפָא

 רֵרֹועְתִה
 ֹוא תֶלֵּד תֶצְקִמ תַחיִתְּפ יד (ןע) גנונעלּפָא

 רּוטְפֶה ,ןֹוּלַח

 ,ןֹולַח ֹוא תֶלֶּד תֶצְקִמ ַחֹתָּפ װ ןענעלּפָא

 רֵסְפַה

 הְָּטְס ,הָיָּטַה רעד קנעלּפָא

 הֹטָס ,רּוס ,הָּטַה װ ןעקנעלּפָא
 ְךּוחְל ,קּוּקִל יד (ןע) גנוקעלּפָא

 ֹחָל ,קקִל װ ןקעלּפָא
 דֹמָל ,הָנָקְסַמ אֵצֹוה ,ןִמ דֹמָל וו ןענרעלּפָא

 חקִל
 גּוּפִס ;יּוּצּכ יד (ןע) גנושעלּפָא

 גֹפֶס :הֹבָּכ װ ןשעלּפָא
 ,תּוזָרֲה ,הָׁשיִחְּכ יד (ןע) גנורעגָאמּפָא

 היה ,הָנרד
 הֵזְרַה ,ׁשֹחָּכ װ ןרעגָאמּפָא

 הָזֹוח ,םיִרָבְּד ןֹורְכִז ,םֵּכְסֶה רעד (}) ךַאמּפָא

 הֹׂשָע ,םַּכְסַה :םֶּכְסֶה יִדיִל אֹוּב װ ןכַאמּפָא

 הָזֹוּת



 ןקינַײּפּפָא -- גנולָאמּפָא

 ּוּמִּד ;הָעיִבְצ יד (ןע) גנולָאמּפָא
 רֵאָּת ,הֵּמַּד :ַעֹבָצ װ ןלָאמּפָא
 ֹומְצַעְל רֵאָּת :רֵּפַאְתִה װ ךיז ןלָאמּפָא
 (הרזחב) ׁשֹרָּד װ ןענָאמּפָא

 הָבָעְרַה ,ףּוּגְס יד (ןע) גנורָאמּפָא

 בֵעָרַה ,ףֵּגַס וו ןערָאמּפָא

 ׁשֶפְּנַה תֶא הֶּנַע ,ףֵּגַּתְסִה װ ךיז ןערָאמּפָא

 הָיְוְתַה ,יאֵוְּת ,ןּוּמִס יד (ןע) גנוריקרַאמּפָא

 הֶּוַּת ,הָוְתַה ,ןֵּמַס װ ןריקרַאמּפָא

 הָדָעְצִּב תּוקֲחַרְתִה רעד (}) שרַאמּפָא

 הָדָעְצִּב קֵחַרְתִה װ ןרישרַאמּפָא

 הֵּנַע וו ןעשטומּפָא

 וחְרָּכ לַעְּב רַזֲחַה :אֹקָה י ןעקייטּפָא
 ׁשֶפָנ תַבָׁשֲה ,הֶאָיֲחַה יד (ןע) גנורעטנימּפָא

 ׁשֶפֶנ בֵׁשָה ,הָיֲחַה וו ןרעטנימּפָא

 דֹדָמ װ ןטסעמּפָא

 לּוטִּב ,הָקיִחְמ יד (ןע) גנוקעמּפָא

 לָטַּב ,קֵחַמ ,קֹחָמ װ ןקעמּפָא

 רּואֵּת יד (ןע) גנולשמּפָא
 רֵאָּת װ ןעלשמּפָא

 ,הָּיִמְר ,הָליִעְמ ,הָאָנֹוה ,תּואָּמַר רעד רַאנּפָא

 רֶקֶׁש ,םִיַניֵע-תַזיִחֲא

 רֵּקַׁש ,לֹעָמ ,הָנֹוה ,הֹמָר װ ןרַאנּפָא

 בֵל-הִוֲעַנ ,ןְרֵּקַׁש ,יאּמַר רעד (ס) רערַאנּפָא

 הֵּיִמְרִּב ידַא שירערַאנּפָא

 םִמַעַׁש ,דֵנְדַנ יו ןעידונּפָא

 הֵּיִטְס רעד (}) גײנּפָא

 הָטֹוס רעד (ס) רעלגיינּפָא
 הֹטָס װ ןגיײנּפָא

 הֹטָס װ ךיז ןגיײנּפָא

 הָרֹואְכִל ,הֶאְרּנַּכ ודַא םינּפ ַא

 ;תּוׁשְּמַּתְׁשִה ,ׁשּוּמִׁש יד (ןע) גנוצינּפָא

 יאֵלְּב ,יּוּלִּב

 הלָּב ,טָטְרַמ ,ׁשֵּמַּתְׁשִה װי ןצינּפָא

 רּוּסִח ,הָיְזְרַה :הֶרָזֲחַּב הָחיִקְל רעד םענּפָא
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 ;הָיְזְרַה ,הָרְזֲחַּב הָחיִקְל יד (ןע) גנומענּפָא

 רּוּסִח

 ,ללָׁש ;הָזָרַה :הָרָזֲחַּב ַחֹקְל װ ןעמענּפָא

 רֵּסַח ,ַעֹרָג
 ולָׁש תֶא ַחֹקָל װ ךיז ןעמענּפָא

 הָנֹוק :ןַעַמ ,לָּבַקְמ רעד (ס) רעמענּפָא

 תֶדֶּלִיְמ יד (ס) ןירעמענּפָא

 בַהְבַה ,ְּךֵרָח ,ְּךֹרָח װ ןעילַאמסּפָא
 דּוחְׁש ;הָלָעְרַה יד (ןע) גנומַסּפָא

 דַחַׁש :םֶּמַס ,לֵעְרַה װ ןעמסּפָא

 ֹומְצַע תֶא לָעְרַה װ ךיז ןעמסּפָא

 ןֹובָאָּת רעד (}) טיטעּפַא

 הָמָׁשְנַה ,םּוׁשִנ יד (ןע) גנומעטעּפָא

 ַחּור ףֹאָׁש ,םֹׂשָנ װ ןעמעטעּפָא

 דֵקְפִמ ,הָאירק רעד (}) לעּפַא

 רֵרֹוע ,רַעְרַעְמ רעד (}) טנַאלעּפַא
 רּועְרִע ,רֶרֲע יד (ס) עיצַאלעּפַא

 רֹרָע ,רָעְרַע װ ןרילעּפַא
 םּוטָא יִעְמ ,רֵּוִע יִעְמ רעד (}) טיצידנעּפַא

 ,הָבּוׁשִּת ,הָנֲעַמ יד (ןע) גנורעפטנעּפָא
 הָבּונְּת

 בֶגָה ,בֵׁשָה ,הֹנָע וו ןרעפטנעּפָא
 לכָא װ ןסעּפָא

 םַּיַס ,רֹמָּג װ ןקעּפָא

 ןָּבְרַק רעד (ס) רעפּפָא ,רעּפָא

 ןֶריִׁשְכַמ ;ַחַּתַנְמ רעד (}) רָאטַארעּפָא
 עֶצְכִמ :ַחּוּתִנ יד (ס) עיצַארעּפָא

 חָּתִנְמ ידַא טרירעּפָא

 חָּתַנ יו ןרירעּפָא

 הָרָּפֹוא יד (ס) ערעּפָא

 ַחֵצְחִצ ,שֹטל ,ףֵׁשְפַׁש װ ןרילָאּפּפָא

 רֵגָּפִה ,רֵּגַּפְתִה װ ןרגּפּפָא

 ַחֵצְחַצ װ ןצּוּפּפָא

 -ִמ רַטַּפְתִה װ ןרטּפּפָא

 ןֵמָז הֵּבְרַה הֶּנַע וו ןקינַײּפּפָא
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 ןֵמְז הֵּבְרה טֶּפְטַּפ וװ ןרעדױלּפּפָא

 תיִפֹוס קסָּפ װ ןענקסּפּפָא
 ,הָעיִתְר ;תּוצָרָּפְתִהַה םּוּיִס רעד לַארּפּפָא

 יִּנַרֹוחֲא הָציִפְק ,עַתָר
 גֹסֶנ ;תּוצִרָּפְתִהַה םָּיַס װ ןלַארּפּפָא

 ;הָליֵׁשְנ ,רּוׁשַנ ;תֶלֹסְּפ רעד 0( לַאפּפָא

 הָחּוס ,תָחְּפ ,תֶלֹצִנ

 טֵּמְַּׁשִה ,לֹׂשָנ ,רׂשָנ ,לֵׁשָנִה װ ןלַאפּפָא

 בֵּבַׁש ,לֵצַּפ ,דֵרָּג װ ןצלַאפּפָא
 םּוצ װ ןטסַאפּפָא
 תינוכמב ,תבכרב) ךרֶּדַל הָאיִצְי רעד (}) רָאפּפָא

 ('וכו

 לֶחַּכ ,סָּכְרַפ ,ַעֹבָצ וו ןברַאפּפָא
 ,רָמֶּג ,קּולְס ,ַחּולָׁש יד (ןע) גנוקיטרַאּפּפָא

 תּורְשַּפְתִה
 רֶטַּפְתִה ,רֹמָג קֵּלַס ,ַחֹלָׁש װ ןקיטרַאּפּפָא
 רֶטַּפְתִה ,רֵּדַּתְסִה װ ךיז ןקיטרַאפּפָא
 ('וכו תינוכמב ,תבכרב) ְךֶרֶּרַל אֹצִי װ ןרָאפּפָא

 ןֵמְז הֵּבְרַה רֹקֲח װ ןשרָאּפּפָא
 הָשּוחְּת לׁש ,יִתָׁשּוחּת ידַא -ליפּפָא

 ;הָׁשּוחְּת ,הָׁשָּגְרַה יד (ןע) גנוליפּפָא
 ׁשּומְׁשִמ
 חֵרָה ,ׁשֵּגְרַה ,ׁשּוח װ ןליפּפָא
 הָכָלֹוה ,הָיְָלַה ;לּוׁשְלְׁש יד (ןע) גנוריּפּפָא
 לֵׁשְלַׁשְמ ריֵׁשְכַּת סָאד (ןע) לטימ-ריּפּפָא
 ,לּוׁשְלָׁש םֹרָּג ;לֵבֹוה ,הֵּיַל ,ְּךֵלֹוה װ ןריפּפָא

 לֵׁשְלַׁש
 הָכָלֹוה סָאד (}) ץכעריפּפָא

 הָדיִרְי ,לֶפֵׁש רעד (}) סולּפּפָא
 בִזְרַמ ,ביִּב רעד (}) סולפּפָא

 הָאְרְמַה רעד (ןע) ילפּפָא
 טַעַמְתִה ,רֹסֶחְו ךֹלָה װ ןסילפּפָא
 אֵרְמַה װ ןעֶילּפּפָא

 (סג) "קפָּד" :טֹרָמ װ ןקילפּפָא

 הָבָרְּקַה ןָּבְרִק רעד (ס) רעּפּפָא

 יִצּפָא -- ןרעדױלּפּפָא

 שֵּדְקַה ,בֵרְּקַה װ ןרעפּפָא

 -לַע ׁשֶפָנ רֹסֶמ װ ךיז ןרעפּפָא

 ,ןּונֲער ,ׁשּוּדִח יד (ןע) גנושירפּפָא

 תּונְנַעַרְתִה
 ןנער ,ׁשֶּדַח וו ןשירפּפָא

 ןנערְתִה יי ךיז ןשירּפּפָא
 דֶגָנ תַנֲעַט .הָּמַזֲה רעד גערפּפָא
 דֶגָנ ןעֶט ,םִזָה װ ןגערפּפָא
 תּורּכַנְתִה יד (ןע) גנודמערפּפָא
 רֵּכַנ ,קֵחְרַה װ ןדמערּפּפָא
 ֵּכַנְתִה ,קֵחַרְתִה װ ךיז ןדמערפּפָא
 ,רַעַּב ,ְּךֹחָל ,לֵּכַא װ ןסערפּפָא

 רֵעְבַה

 ,הָרּומְּת ,לּומְּג ,םּולְׁשַּת רעד (|) לָאצּפָא

 םּוּלִׁש ,ריִחְמ ,סֵמ

 ,ןֹועָרִּפ ,הָעיִרְּפ ,לּומְּג יד (ןע) גנולָאצּפָא

 םּוּלִׁש

 ַעֹרָּפ ,לּומְגִּכ םֹּלַׁש ,םֵּלַׁש װ ןלָאצּפָא

 גּויְס ,גָיֶס ,רּוּרִּג יד (ןע) גנומַאצּפָא

 גּיַס ,רָּדַּג וו ןעמַאצּפָא

 בֵקָע רעד (}) סַאצּפָא

 ירד ,זּוּקִנ יד (ןע) גנוּפַאצּפָא

 הֹלָּד ,וֵּקַנ וו ןּפַאצּפָא

 קֵּתְעֶה רעד (}) גוצּפָא

 (הָפיִזְנ) הָנָמ ;הָפיִפֲח רעד (}) גָאװצּפָא

 (הָפיִזְנ) הָנָמ ןֹתָנ :ףֹפָח װ ןגָאװצּפָא

 ,הָנָק :תּופֲעָּתְסִה ,ףָנָע רעד (}) גַײװצּפָא

 הָחּולְׁש ,חַלָׁש

 ףֵעָּתְסִה װ ךיז ןגַײװצּפָא
 הָצֵחְמ ,רּוּדִּג ,גָיְס יד (ןע) גנומוצּפָא

 גיס ,רֶּדַּג וװ ןעמױצּפָא

 טּורַמ רעד (}) ּפוצּפָא

 ץרָק ,טֹרָמ װ ןּפוצּפָא

 ,הָנָלֲה :הָרֹוחָא הָכיִׁשְמ רעד (ןע) יצּפָא

 ּוּכִנ ,ןֹויָכִנ ,הָיָהְׁשַה



 ךיז ןפורּפָא -- ןכיײצּפָא

 תֹוא ,רּוּטִע ,גָּת ,וָּת רעד (ס) ןכיײצּפָא

 עֶּבְטִמ ,לֶמֵס ,תּונְיַטְצִה
 רֶטַע ,חַבָׁשָל ןּיִצ ,ןְּמַס װ ןענעכיײצּפָא

 דֶקְפִמ ,הָריִפְס יד (ןע) גנולייצּפָא

 רֹפס ,דֹקָּפ וו ןליײצּפָא
 אָרְצִמ ,הָמיִדְק תּוכְז יד (ס) עיצּפָא

 ;הָהְׁשַה ,זֵּקַה ;הָרֹוחָא ּךֹׁשָמ װ ןעֶיצּפָא

 ַחֵּסַה ,גֹסֶנ ,ַחֹרָּב
 הָבֵאְׁשַמ ;הָרֹוחֶא ְּךֵׁשֹומ רעד (ס) רעִיצּפָא

 חֵנֶעַּפ וװ ןרירפיצּפָא
 תֶלָּכַא ,הָּיִזְר ,ףּוּגְס יד (ןע) גנורעצּפָא

 הזְרַה ,הֹזָר ,ףֵּגַס װ ןרעצּפָא

 ףֵּגַּתְסִה װ ךיז ןרעצּפָא

 דֹזָנ ,לָׁשַּב וו ןכָאקּפָא

 ָשְַחִה װ ךיז ןכָאקּפָא
 דַּיַס װ ןכלַאקּפָא
 ןֹוה הֹלָע װ ןטסָאקּפָא

 קֵּתְעֶה ,הָקָּתְצַה יד (ןע) גנוריּפָאקּפָא
 לּוּפְכִׁש

 לֵּפְבַׁש ,קֵּתְעַה װ ןריּפָאקּפָא

 ַעַּבְטַה ,םצָר װ ןשטעװקּפָא

 "ָנּבְרַח" :לֹטק װ ןעלױקּפָא

 הָינְק רעד (}) ףױקּפָא
 הֹנְק װ ןפױקּפָא
 תּורְּטִיְתִה ,לֶבֵס ;ןֹורֶסֶח רעד םוקּפָא

 ןֹטָק ,טַעָּמִה ,לֹבָס ,רֹסָח װ ןעמוקּפָא

 תּורְּסִיְּתִה ,לֶבֵס ,ןֹורְסֶח יד (}) שינעמוקּפָא

 רּורְק ,ןּוּנִצ יד (ןע) גנוליקּפָא

 רֵרָק ןֵּנִצ װ ןליקּפָא
 ןֵּתִ ,רׂשָּפ,ןֵצָה יװ ךיז ןליקּפָא
 רּוצְק יד (ןע) גנוצריקּפָא
 רֵצַק װ ןצריקּפָא

 לֹוק-תַּב ;הָדּוהְּת ,דַה רעד (ןע) גנַאלקּפָא
 תּוקיִפְּד ,ׁשּוּקִנ ,טּוּבִח יד (ןע) גנוּפַאלקּפָא
 קֹפְּד ,שקָנ ,טֹבָח װ ןּפַאלקּפָא
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 רֹחָּב ,הֹפָנ ,רֵרָּב װ ןבױלקּפָא
 דַה ,הָדּוהְּת ,דּוהְדִה רעד (ןע) גנולקּפָא
 גּּוס ,הָריִחְּב ,הֶרֵרְּב רעד (}) בַײלקּפָא

 ַיַמ ,גּוַס ,רֹחָּב ,רֵרָּב װ ןבַײלקּפָא
 ,לֵלֹוטְצֶה ,דֵדֹוהְתִה ,דָהְדַה וו ןעגנילקּפָא

 .  ןנֹורְתִה
 ָּבְדַהֵמ הֶרָּתַה יד (ןע) גנוּפעלקּפָא
 הֹקָּבְדַהמ רַּתַה װ ןּפעלקּפָא
 רׂשָנ ,הָקָּבְדַהֵמ לפֶנ װ ךיז ןּפעלקּפָא

 שֵּבִי ,גֹפֶס װ ןקעלקּפָא
 דַהְדַה ;הֹרָי װ ןלַאנקּפָא
 הָּדְּצַה אָטאַט :קֵחְרַה װ ןרעקּפָא

 ֹוּלִה ,זּול ,קַחַרְתִה װ ךיז ןרעקּפָא

 הָדיִרְּג ,הָקיחְׁש ,ףּויִׁש רעד (ן) ץַארקּפָא
 דֶרָּג ,קַחְׁשַה ,ףּיַׁש װ ןצַארקּפָא

 הָליִחְז ;יּוהְּד ,הָקיְחְׁש יד (ןע) גנוכירקּפָא

 לֹחָז ;הֹהָּד ,קָחַּתְׁשִה װ ןכירקּפָא

 הָחיִנְּג ,הָקָאְנ ,הָחְנֲא יד (ןע) גנוצכערקּפָא

 ַחֹנָּג ,קאָנ ,ַחֵנָאַה װ ןצכערקּפָא

 ןֵמְז הֵּבְרַה הֹלָח וו ןעקנערקּפָא

 הָמָּכְסַה יד (ןע) גנוריבָארּפַא

 םָּכְסַה װ ןריבָארּפַא

 הֵקָּפְסַה יד (ס) עיצַאזיוװוָארּפַא

 חֶּלִגְמ ידַא.טריזַארּפָא

 חֵלַּג וו ןריזַארּפָא

 חֵּלַנְתִה װ ךיז ןריזַארּפָא

 ַעֹנָמ ,תֹוׂשֲעַל אל ץֵעָי װ ןטָארּפָא

 לֵצַה װ ןעװעטַארּפָא

 קּולָס ,יּוּקִנ יד (ןע) גנומַארּפָא רעד םַארּפָא

 קֹּלַס ,הֹקָנ װ ןעמַארּפָא

 ַעֹוּגְרַמ ,הָחּונְמ ,ׁשֶפֹנ רעד (ןע) ורּפָא

 ַעגָר ,ַחּונ ,ׁשֵפָּנִה װ ךיז ןעורּפָא

 רֹוֲחַל הָאיִרְק ;לּוטִּב ;דַה רעד (}) ףּורּפָא

 שֵחָּכִה ,בֵׁשָה ,-ֵמ רֶזֲחַה :לֵטַּב ײ ןפורּפָא
 הֹנָע װ ךיז ןפורּפָא
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 ָּתַה ,הֶזְזֲה רעד (}) קורּפָא

 הָטֶסֲה

 ַחֵזָה ,קֵחְרַה ,קֵּתַה ,זִזָה װ ןקורּפָא

 קָחרְתִה יי ךיז ןקורּפָא
 ,תּוקֲחַּתְׁשִה יד (ןע) גנובַײרּפָא

 הָדיִרְּג ,ףּויִׁש ,הָפָׁשֲה ,תּופְׁשְפַּתְׁשִה
 ,קַחְׁשַה ,ףֵׁשְפַּתְׁשִה ,קֵחַּתְׁשִה װ ןבַײרּפָא

 דֵרֵּג ,ףיַש
 ןיֵּב םֵּכַס :רֵּבַּדִה װ ןדיירּפָא
 תּורְּבַּדִה סָאד (|) שינעדיײרּפָא

 ,הֹפָנ ,רֵבָה ,הֹנָּפ ,רֵהֵט ,הֹקָנ װ ןקינײרּפָא

 רֵעַּב
 יקּוּתִנ ,הָׁשיִלְּת ,הָפיִטְק יד (}) סַײרּפָא

 ּהָעיִרְק
 ,ַעֹרְק ,קֵּתַנ ,ׁשֵּלַּת ,שלָּת ,ףֹטְק יו ןסַײרּפָא

 רֶׁשַנ

 עְרָּקִה ,קֵחָּנִה יו ךיז ןסַײרּפָא
 סקֶט ,הָגיִגֲח יד (ןע) גנוטכירּפָא

 סֹּקַט ,גגֶח װ ןטכירּפָא

 ליִרְּפַא ׁשֶדֹח רעד (}) לירּפַא
 תֶפֶלְדִמ יד (ס) ענירּפָא

 עַרְק :הָׁשיִלְּת ;שּולְּת רעד (}) סירּפָא

 ׁשּולְּת סָאד (ךע) לסירּפָא
 ַעֹנָמ ,תֹוׂשֲעַל אל ץעִי ;רֵבָּדִה װ ןדערּפָא

 הָנְתַה ,רֵבָּדִה וו ךיז ןדערּפָא

 הָרָּפְׁשַא יד (}) רוטערּפַא

 בּוׁשִח ,ןֹובָׁשִח יד (ןע) גנונעכערּפָא

 הֹנָמ ,בֵּׁשַח װ ןענעכערּפָא

 -ִּב הֹׂשָע ,-םֶע בֵּׁשַח װ ךיז ןענעכערּפָא

 ,ףֶּלַק ,ַעֵצְקַה ,ַעֹצְק ,ַעְצַק ,דֹרֶּג װ ןבָאשּפָא
 ףֵלקַה
 לּוטִּב יד (ןע) גנופַאשּפָא

 לֶטַּב װ ןפַאשּפָא

 ,תּואָּמַׁש ,הָמּוׁש יד (ןע) גנוצַאשּפָא

 +ד*: - הָנָּדְמֹא ,ןָּדֶמֹא ,דֶמֹא ,הָדיִמֲא ,הָכָרֲעַה

 ןגַײטשּפָא -- קורּפָא

 ןֵּכֵּת ,רֵעַׁש ,דֹמָא ,םּוׁש װ ןצַאשּפָא

 ףּקַנ ,רעֶנ ,רֵעַנ װ ןעלקָאשּפָא
 הֹעָי ,הָּדִּצַה קֵחְרַה װ ןרַאשּפָא

 ,הָׁשְלְחַה ,ׁשּוּלִח יד (ןע) גנוכַאװשּפָא

 לּוּדְלִּד ,הָגָפֲה ,הָׁשָתֲה ,תּופְפֹורְתִה

 ,ׁשֵחָה ,ףֵפֹור ,ׁשֶּלַח ,ׁשֵלֲחַה װ ןכַאװשּפָא

 ֵּדְלַּד ,גפֶה
 רַחְׁשַה װ ןצרַאװשּפָא

 ןַמְז הֵּבְרַה טקָׁש װ ןגַײװשּפָא

 םיִּקַחְרֶּמַל הֹחָׂש ,גֶלֶפַה װ ןעמיװשּפָא

 ,הָחֶדֲה ,הָפיִטְׁש יד (ןע) גנוקנעװשּפָא

 הָפַחְס
 ףֹחָס ,ַחֵדָה ,ףֹטָׁש וי ןעקנעװשּפָא

 אפק ,רֵּמַׁש װ ןעמױשּפָא

 רֵּקַּב װ (סיזיוו) ןטַאטשּפָא

 ,רֹוקָמ ,סּוחִי ,אָצֹומ רעד (ןע) םַאטשּפָא

 ׁשֶרֹׂש ,הָדָלֹוּת

 יש
 ,חַוָר ,חָוְרִמ ,קָחְרֶמ רעד (}) דנַאטשּפָא

 גֵלֶֶה
 ֵוַנְתִה ,ַעֹוָּג ,תּומ װ ןברַאטשּפָא

 הָרְדַסְּכַא ;הָטיִלְּב רעד (ן) ץרַאטשּפָא

 טלָּב װ ןצרַאטשּפָא

 קּוּבֶא ,קָבָאָמ יּוּקִנ רעד בױטשּפָא

 קֵּבַא װ ןבױטשּפָא

 .יּוחְּד ,הָפיִדֲה ,הָחָּדַה יד (ןע) גנוסיױטשּפָא

 ׁשֶפֶנ טָאְׁש ,הָדיִלְס :הָפיֵחְּד
 ףֹחָד ,ףֹדָה ,ַחֵּדַה וו ןסױטשּפָא

 ,לַעֹג רֵרֹועְמ ,ליִעְגַמ ידַא קידנסױטשּפָא

 ץֵּקִׁשְמ ,סּואָמ
 הָּיִחְּד ,הָפיִדֲה ,הָחָּדַה רעד (}) ּפוטשּפָא

 הֹפָּכ ,ףֹדָה ַחָּדַה װ ןּפוטשּפָא

 ('רכו תינוכמ ,תבכרמ) הָדיִרְל רעד (}) גַײטשּפָא

 (רוכו תינוכמ ,תבכרמ) דֹרָי װ ןגַײטשּפָא



 100 גנוּפעשּפָא -- ײטשּפָא

 הֵנְּפַה ,רֵּגַׁש ,ַחֹלָׁש וו ןקישּפָא זיִז ,הָהיֵבְּג ;רּוּגִּפ רעד (ןע) ײטשּפָא
 ,הָרָזְחַה :רֶזְחֶה רעד (|) גָאלשּפָא רֵּגַּפ וװ ןײטשּפָא
 תּופֹּקַּתְׁשִה הָעָּבְצַה יד (ןע) גנומיטשּפָא

 ,ףֹדָה ןֵמְז הֵּבְרַה הֵּכַה :רֶזֲחַה װ ןגָאלשּפָא עּבְּצַה וו ןעמיטשּפָא
 ְךֵרְפַה ,קַסְפָה ;הָריִצַע ,רּוצִע רעד ({) לעטשּפָא

 הָקָסְפַה
 קסְפַה :רֹצֲע וװ ןלעטשּפָא
 רַצָעַה װ ךיז ןלעטשּפָא

 הָנֲחַּת רעד טקנוּפ -לעטשּפָא

 קּוּסִּפַה ןַּמִס רעד (ס) ןכײצ-לעטשּפָא

 םָּתְחַה ,םֵּתַח ,םֹתָח װ ןעלּפמעטשּפָא
 הָריִפְּת תַנֹוכְמִּב רֹפָּת װ ןּפעטשּפָא

 אֵּבְחַה ,רֵּתְסַה װ ןקעטשּפָא

 רּוּזִּפ ,ְּךֶפֶׁש רעד (|) שישּפָא

 רֶּזַּפ ,ְּךֹפָׁש װ ןטישּפָא

 דֹובָּכ :ץֶרֶאיְּדַרָּד רעד ַײשּפָא

 ,הָׁשָרְפַה ;דֵרְפָה ,ץיִצָח רעד (|) דײשּפָא
 הָּצִחְמ
 ,הָצֵחְמ ,הָלָּרְבַה יד (ןע) גנודײשּפָא

 ַהָריטָּפ?הָחירְּפ
 ;ץֵצַח ,ץ צָח ,דֵרָּפ ,לֵּדְבַה וו ןדיישּפָא

 ׁשֵרָפַה

 ,דֵרָּפְתִה ,דֵרָּפִה ,לֵדָּבִה יװ ךיז ןדיישּפָא
 דֵדֹוּבְתֶה ,רֵּזַנְתִה
 לּוּקִּפ ,ףּוּלק יד (ןע) גנולײשּפָא

 ֵקַפ ,ףֶּלַק יי ןלײשּפָא
 ֶּלִקְתַה יי ךיז ןלײשּפָא
 ריִרֲהַז ,רּורֲהַז ,רּוהְז ,רַהֹז רעד (ןע) ןַײשּפָא

 רֹהָז װ ןענַײשּפָא

 ףּיַׁש ,ףֵׁשְפַׁש ,ַחֵצְחַצ װ ןרעַײשּפָא
 טֵׁשֶפַה ,רֹוע טׂשָּפ ,טׁׂשָּפ װ ןדנישּפָא

 (הינא) הָגָלְפַה יד (ןע) גנופישּפָא
 (הינא) גָלְפַה וו ןפישּפָא

 חּונְעָּפ יד (ןע) גנורירפישּפָא
 חֵנְעַּפ יו ןרירפישּפָא

 ּדַהְתִה :ףֶּקַּתְׁשִה יי ךיז ןגָאלשּפָא
 ףּוּפִּג ,הָליֵעְנ ,םּויַס רעד ({) סולשּפָא

 ףּוּיִׁש ,ףּוׁשְפִׁש יד (ןע) גנופַײלשּפָא

 ַחְׁשַה ,ףּיַׁש ,ףֵׁשְפַׁש יו ןפַײלשּפָא
 ,םּוּתִח :הָריִגְס ;םּוּיִס יד (ןע) גנוסילשּפָא

 הָריִצְנ ,הָליֵעְנ
 םֹתָח :לעֶנ ,רֹגָס :םָּיַס וו ןסילשּפָא

 תּוהָׁש ,הֵּיִהְׁש ,תֶבֶחַס רעד (}) ּפעלשּפָא

 הֹהָׁש ,בֹחָס װ ןּפעלשּפָא

 תֶבָחַס סָאד (}) שינעּפעלשּפָא
 דָּמַׁש ,תָּד רֵמָה וו ןדמשּפָא

 לֹבָס װ ןטכַאמשּפָא

 דּמַּתְׁשִה װ ךיז ןדמשּפָא

 דּועְי ,הָעיִבְק רעד ({) סעומשּפָא

 דַעַי ,ַעֹבִק װ ןסעומשּפָא

 דַעָּוִה ,רֵּבַּדִה וו ךיז ןסעומשּפָא

 הֹקְלַה ,ףֵלְצַה יי ןסַײמשּפָא
 ַחֹׂשָמ ,ַחֹרָמ װ ןרימשּפָא

 ְךֹורְׂש רֵּתַה װי ןעװערונשּפָא

 הָנָמ :רֶזְגִמ ,הֶרָזִּג ,עַטָק רעד (}) שינשּפָא

 הָׁשָרָּפ ;קֶסָּפ :(הפיזנ ןבומב)

 קֶלֲח ,ְּךּוּתִח רעד דַײנשּפָא

 ,הָריִזְּג ,םּוּּג ,ְךּוּתִח יד (ןע) גנודַײנשּפָא

 רּוּמִז ;הָתיִרְּכ ,ץּוצק ,הָעיִטְק

 ,ץֵצק ,ַעֹטַק ,רֹוָּג ,םֹדָּג ,ְּךֹתָח װ ןדַײנשּפָא

 רֹמָז ;דֵּדַּג ,תֵרְכַה
 בּוּבִׁש ,םָסיֵק רעד (}) ץינשּפָא

 בֵּבַׁש ,תָצְקִמְּב ַעֵצְקַה װי ןצינשּפָא

 לֵלְמַא ,ןֹוסָא אֵבָה :טֹחָׁש וו ןטכעשּפָא

 הָביִאְׁש יד (ןע) גנוּפעשּפָא
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 בֹאָׁש װ ןּפעשּפָא

 ,(תרופסת) רּוּפָס יד (ןע) גנורעשּפָא

 תּורְּפַּתְסִה

 רֵּפַס װ ןרעשּפָא

 רֵּפַּתְסִה װ ךיז ןרעשּפָא

 גֵלְגַל ,גֹעֶל װ ןטָאּפשּפָא

 לּוצּפ ,גּולְּפ יד (ןע) גנוטלַאּפשּפָא
 לֶצַּפ ,גֵּלַּפ װ ןטלַאּפשּפָא
 לֵצַּפְתֶה ,גֵּלַּפְתִה װ ךיז ןטלַאּפשּפָא

 ׁשֶפֹנ ,הָיָּפְרַה ,הָרָּתַה רעד (ןע) ןַאּפשּפָא

 שָפָּנִה ,הֹפָר ,רֵּתַה װ ןענַאּפשּפָא

 ץּוּמק ,ןֹוכָּסִח רעד (ן) רָאּפשּפָא

 ץּוּמק ,ןֹוכָּסִח יד (ןע) גנורָאּפשּפָא

 (ןולח ,תלד) תָצְקִמְּב ַחֹתָּפ װ ןרַאּפשּפָא

 ץֵּמַק ,ּךסֶח װ ןרָאּפשּפָא
 רֵזְחֶה :תּופְּקּתְׁשִה יד (ןע) גנולגיּפשּפָא

 הָּנבּוּב ,?ֵאָרַּכ

 ִאְרִּב רַזְחַה ,ףֵּקַּתְׁשִה ,ףֵּקַׁש יי ןעלגיּפשּפָא
 ףֵקַּתְׁשִה װ ךיז ןעלגיּפשּפָא
 םיִרֹוּתְפַּכִמ רֵּתַה װ ןעיליּפשּפָא

 ׁשֲחַרְתִה ; ןֵּגַנְל ,קֵחַׂשְל רֹמָּג װ ןליּפשּפָא

 הָׁשָּגְרַה ,הָׁשיִגְר רעד (}) ריּפשּפָא

 ׁשֵּגְרַה װ ןריּפשּפָא

 ,גּועל ,גּולְגִל ,גַעֵל יד (ןע) גנוטעּפשּפָא

 הָסָלַק ,סֶלֵק ,הָלּולְתִה ,הָטיֵנְס
 הָּפ בַחְרַה ,טֹנָס ,גֵלְגַל ,גֹעֶל װ ןטעּפשּפָא

 סֵּלקְתִה ,סֶּפִק ,-לַע
 ץל ,ןֶציִל ,ןֶגֶלְגַל רעד (ס) רעטעּפשּפָא

 רֶצֵנ ,רֶטֹח רעד (}) ץָארּפשּפָא

 ;תיִּנַרֹוחֲא הָציִפְק רעד (ןע) גנורּפשּפָא
 קּוּנָז ,עַחֶר ,הָעיִתְר ;סיִסָר

 ,ַעקָּפ ;תיִּנַרֹוחֲא ץפק װ ןעגנירּפשּפָא

 רֹתָנ ,קֶּנַז ,ַעֵתְרַה
 ַחּולְק ,זָתָנ רעד (}) ץירּפשּפָא

 חֹּלַק ,זַתָה װ ןצירּפשּפָא

 טייקנפָא -- ןּפעשּפָא

 ,(תוחור) הָעָּבְׁשַה יד (ןע) גנוכערּפשּפָא

 הֶיְֵל
 ׁשֵחַל ,ׁשחֶל ,(תוחור) ַעַּבְׁשַה װ ןכערּפשּפָא

 עְצקַה ,דֵרָּג װ ןעבָארקשּפָא
 גֶרֹּב רֵּתַה װ ןפױרשּפָא
 קֵּתְעָה ,בָתְכִּב הָרָבֲעַה יד (ןע) גנובַײרשּפָא

 ֵּתְעַה ,בָתְכִּב רֵבֲעַה װ ןבַײרשּפָא
 הָדְזְג לֵטַּב װ ןעַײרשּפָא

 חַסָנ ,קֵּתְעֶה רעד ({) טפירשּפָא
 םּויִא ,הָדָחְפַה רעד (}) קערשּפָא

 םַּיַא ,דֵחְפַה ּװ ןקערשּפָא
 םָּתְכִמ ,הָרְמיִמ ,םֶּכְתִּפ רעד (ןע) םזירָאפַא
 'םיִּתעְל ,ַחיִכָׁש ,ףּוכָּת ,ריִדָּת ידַא טפָא

 ןַמְזִל ןֵמְּזִמ ,םיִרָקְּבַל ,תֹופּוכְּת ,תֹובֹורְק

 ,תּופיִכְּת ,תּוריִדְּת יד (}) טייקטּפָא
 תּוחיִכְׁש
 ִּכ ,הָוָׁש הֶּדִמְּב ,ּוּלֵפֲא ,םַּג ,ףַא ודַא וליפַא

 ִּכ םַּג ,םִא םַּג ...ןעוו וליפַא

 רֵּבַח ,ףֵּנַס װ ךיז ןרייליפַא
 (ןינבב) עֶלַצ יד (ס) עניציפָא

 תיִמְׁשִר ,יִמָׁשִר ידַא לעיציפָא

 תּויְמְׁשִר יד (}) טייקלעיציפָא
 ןיִצָק רעד ({) ריציפָא
 תּוניִצְק יד (}) טייקשיריציפָא
 הָּנִצְק רעד (}) סוּפרָאק-ןריציפָא
 הָלּופְט רעד (}) סקיפַא

 ּורְּכ ,הָעָדֹומ רעד (ן) שיפַא

 םיִּבַרְּב עֵדֹוה װ ןרישיפַא
 הָוֲאָרָל ֹומְצַע תֶא גַּצַה יו ךיז ןרישיפַא
 ;םיִרָׁשיִמְּב ;תֹוזָרְּפ :ַחּוקָּפ ,ַחּותָּפ ידַא ןפָא

 יִּלָּג

 בֵלייּולִּג ןֵּכ ידַא קיצרַאהנּפָא
 תּונַּכ יד (}) טײקיצרַאהנּפָא

 בֵל"יּולִּג ,ןֵּכ ידַא ךעלטנפָא

 תּוניִגֲה ,בֵל"יּוּלִג יד (}) טייקנפָא
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 תּורַעָתְּסִה ,הָפֵקְתַה יד (ס) עוויסנעפָא
 יִרֹוחֲאַמ ּונָאק רעפַא

 יֵרֹוחֲאַמ ןּּוּכ הָאְרַּמַה תֶמֹּדק ונָאק רעּפַא

 יִרֹוחֲאֵמ אֵבָה װ ןעגנערברעפַא
 יֵרֹוחֲאַמ אֹוּב װ ןייגרעפַא

 (קפלד ,ריקויָרֹוחֲאַמ טֵׁשֹוה װ ןבעגרעפַא
 ֶרֶּכִמ ;הָעְצַה יד (ס) עטרעּפָא

 לֵכֹונ ,יאַּמַר רעד ({) טסירעפַא

 לֹעֶמ ,הֹמָר ,הָּמַר װ ןרירעפַא

 ְרְכַה ,ַעְּצַה װ ןרירעפָא
 יִרֹוחֲאַמ קֹחָצ װ ןכַאלרעפַא
 יִרֹוחֲאַמ רּוא װ ןטכױלרעפַא

 םיִלּוְּׁשְּב ֵנֹולְּפ אֵצֹוה װ ןפושיּכרעּפַא

 .יֵרֹוחֲאַמ
 יִרֹוחֲאֵמ הָמְרָמְּב יֵנֹולְּפ אֵצֹוה װ ןרַאנרעּפַא

 ירֹוחֲאַמ ַחֹקָל װ ןעמענרעפַא

 קסְרַפֲא רעד (סע) קיסרעפַא
 תּולְכֹונ ,תּואָּמַר יד (ס) ערעפַא
 יִרֹוחֲאַמ תּולְּכַּתְסִה װ ןקוקרעפַא
 גֹרָח ,יִרֹוחֲאמ טלָּב װ ןצרַאטשרעּפַא

 יֵרֹוחֲאַמ
 יִרֹוחֲאַמ דַמַעַהְו אֵצֹוה וו ןלעטשרעפַא

 יֵרֹוחֲאַמ הֹרָי װ ןסישרעפַא
 םֶדֹוק ,ׁשאֹרְּב ;ַעֵרְפַמְל ױדַא רעִירּפַא

 ִנָקִיִרְפַא ידַא שינַאקירפַא
 יֵׁשּוּכ ,יָנְקִיִרְפַא רעד (ס) רענַאקירּפַא
 הָקָיַרְפַא יד עקירּפַא
 ןִמ ,רָׁשְפֶא ,ןֵכָּתִי ,אָּמֶׁש ,יַלּוא ױדַא רשפא

 ָתְסַה
 וָׁשְכַע ודַא רעדניצַא ,דניצַא
 ,הָׁשָרְדִמ ,שָרָדִמ-תיֵּב יד (ס) עימעדַאקַא

 תֶרֶצֲע :הִָּמְדָקֶא .הֹובָ רֶּפסתיִּ
 רֵבֲח ,יִאָמְדַקֲא רעד (ס) רעקימעדַאקַא

 הְָמְדִקֲאָה
 יִמְדְקַא ,טָׁשְפִמ ,יִנּויַע ידַא שימעדַאקַא
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 יאַּוַל רעד (|) רָאטַאינַאּפמָאקַא

 (תרומותב) הֶּוַל וו ןרינַאּפמָאקַא

 ןֹוּבְׁשֶחְל דַע ודַא ָאטנָאק ַא

 הָרֵפֲח יד (ס) עּפָאקָא
 הָּטִׁש יד עיצַאקַא

 תּונָלְּבִק ;הָיְנֹומְרַה רעד (}) דרָאקַא

 תיִנָלְּבַק הָדֹובֲע יד טעברַא-דרָאקַא

 ןֹוחּוּפַמ רעד (ןע) ןָאידרָאקַא

 יאַנֹוחּוּפַמ רעד (}) טסינָאידרָאקַא

 הָּתַע הֶז טרַאּפ טשרָאקָא

 םִיַמ עַבֶצ תַנּומְּת רעד (}) לערַאװקַא
 תֶא-תַסֲחַי רעד וויטַאזוקַא

 רּומָח ,בֵקֹונ ,ףיִרָח ידַא טוקַא

 רַּבְצַמ רעד (}) רָאטַאלומוקַא

 רָּבְצִמ ,הֶריִבְצ יד (ס) עיצַאלומוקַא

 רֹבָצ װ ןרילומוקַא

 (גד) סֹונּוקֹוא רעד (ןע) ןוקָא

 הָדּוהְּת ,הָקיִטְסּוקָא ,תּועיִמְׁש יד קיטסוקַא

 יִטְסּוקָא ,יִתּועיִמְׁש ידַא שיטסוקַא

 ׁשֵבֹוּכ רעד (}) טנַאּפוקָא

 שּוּבִּכ יד (ס) עיצַאּפוקָא

 ׁשֹבָּכ װ ןריּפוקָא

 קּויְדְּב ודַא קּויִדְּב ידַא טַארוקַא

 תּודְּלַיְמ יד עירעשוקַא

 תֶדֶּלַיְמ יד (ס) עקרעשוקַא

 ;קיּת ;דֵצ ,הֶּלֵעְּפ ,הֶׂשֲעַמ רעד (}) טקַא

 דָמַעַמ ,םֹריִע :לָּגְׁשִמ הָכָרֲעַמ
 רָּבֹוטְקֹוא ׁשֶדֹח רעד (ס) רעבָאטקָא

 הָבָטְקֹוא ,תיִניִמְׁש יד (ס) עװַאטקָא

 ,תּייוָׁשְכַע ,תּואיִצְמ יד (}) טעטילַאוטקַא

 תּייִלָאּוטקַא

 יִלָאּוטקַא ,לַעֹפְּבֶׁש ,יִתּואיִצְמ ידַא לעוטקַא

 ןֶקַחֹׂש רעד (ן) רָאיטקַא
 תּוכְז ,סֶכָנ ,ביִטְקַא ,ׁשּוכְר רעד (}) וויטקַא

 סֵסֹוּת ,רָע ,ץּורָח ,ליִעָּפ ידַא וויטקַא
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 יִוָׁשְכַע ,הָז עַגְר לָׁש ידַא קיטשרעקָא לָעְפַה װ ןריזיוויטקַא

 תֹויָנְמ לַעַּב רעד (}) רענָאיצקַא | ,ץֶרָמ ,הֶּלִעְּפ ,תּוליִעְּפ יד (}) טעטױויטקַא

 הָנּואְּת רעד (}) טנעדיצקַא תּונָּתְלַעְּפ

 טְרָּפ יד סנעדיצקַא ,הָּלֶעְּפ ,תּוליִעְּפ יד (}) טײקוויטקַא

 עָצְבִמ ,עָּסַמ ,הָכָרֲעַמ ,הֶּלִעְּפ יד (ס) עיצקַא תּויְביִטְקַא

 ְךֶרֶע רַיְנ ,הָיָנְמ יד (ס) עיצקַא קיִּת רעד (}) שַאט-ןטקַא

 הָׁשָּגְדַה ,הָמָעְטַה ;אָטְבִמ רעד (}) טנעצקַא | :דֶגָנ ,תַּמִעְל ,חַכֹנ ,תאֵרְקִל ,לּומ ודַא ןגײקַא

 הָניִגְנ ׂ (ןגעקטנַא :האר) |

 גתָמ :ׁשֵּגְדַה ,םִעְטַה װ ןריטנעצקַא ןֵכְּב ,רּוצִקְּב װדַא רוציק ַא

 ןִקְתֶה יד (ס) עירָאסעצקַא ,םּולקַא יד (ס) עיצַאזיטַאמילקַא
 םַּכְסַה ,רֶׁשֲא װ ןריטּפעצקַא ריִוֲא גּוּזִמ ;תּומְלִקַאְתִה !

 ןָיְלּול רעד (}) טַאבָארקַא ריִוֲא גֶּזַמ ;םִלְקַא װ ןריזיטַאמילקַא

 תּונָיְלּול יד (ס) קיטַאבָארקַא םִלְקַאְתִה װ ךיז ןריזיטַאמילקַא

 ִנָיְלּול ידַא שיטַאבָארקַא ןֶרֶס ,ריִצ יד (}) סקַא
 םיִחְתֹור םִיַמ רעד ּפערקָא רֹוּת ,רֹוׁש רעד (}) סקָא

 בֶרֵע יד עיבַארַא ןַפֹואָה רּוּבַט יד (ס) עסקוב-סקַא

 תיִבְרֲע ,יִבָרֲע ידַא שיבַארַא בֵסֵמ ,הָוְסַק רעד (ס) רעגעלעג-סקַא

 יִבָרֲע רעד רעבַארַא ,רֵּקִע ,ןֹוׁשאְר לָּכְׂשִמ רעד (ןע) םָאיסקַא

 בַהַר ,יִנָּתְבַהְר ידַא טנַאגָארַא הָּתְמֲא ,הָאָּדַו ,קח

 ןֵּפְזַע ,יִנָּתְבַהְר רעד (}) טנַאגָארַא ןָצְמַח רעד ןעגיסקָא

 תּונָּפְזַע ,תּוּזַע ,בֵהֵר יד ץנַאגָארַא ןֵצְמַח װ ןרידיסקָא

 וּוְּּדַהןֵמָא ,ןָׁשְרַּד ,םָאֹונ רעד (|) רָאטַארָא ריִצ ;םֶכָׁש ,ףֵתָּכ רעד (ןע) לסקַא
 תַרֹוּת ,תּונָׁשְרַּד סָאד (}) טײקשירָאטַארָא רֶּוַּת רעד (ס) רעבַײרטנסקָא

 םּואְּנַה סֹונָיְקֹוא רעד (ןע) ןַאעקָא

 הָיְרֹוטרֹוא יד (ס) עירָאטַארָא | ,חַכֹנ ,תאֵרְקִל ,לּומ װדַא ןגעקטנַא/ןגעקַא

 ןֶחיִר ,םֶׂשֹּב ,ַחֹוחיִנ ַחיִר רעד (}) טַאמָארַא דֶגָנ ,תַּמָעְל

 יֵנָחיִר ידַא שיטַאמָארַא תֶׁשְרֲחַמ ,הָׁשִרֲחַמ רעד (ס) רעקַא

 תיִסְרּוס ,תיִמָרֲא ידַא שיעמַארַא (הדמ) רקַא רעד (ס) רעקַא

 ַבֹהָז ,םֹתָּכ ּפַא שזנַארָא תֶׁשְרֲחַמ ,הָׁשֵרֲחַמ רעד (ס) ןזַײא-רעקַא

 הָכיִרֲע ,רּוּדְס יד (ןע) גנורישזנַארַא .ןקְנַק סָאד (ס) רעסעמ-רעקַא

 בֵׁשֵי ,ְּךֹרָע ,רֶּדַס װ ןרישזנַארַא ַחֹלָּפ ,ׁשֹרָח װ ןרעקַא

 בָהָז יִחּוּפַּת תֶלֶּתְׁשִמ יד (ס) עירעשזנַארָא הָחְלַּפ תַמְדַא יד דרע-רעקַא

 הָּטַמ ןּוּוְכִל ,הָּטַמְל ודַא ּפָארַא ׁשיִרָח יד (}) טַײצ-רעקַא

 דַר !ּפָארַא םֶּלַּת ,ׁשֵרֹוח רעד (ס) רערעקַא

 הָּטַמְל הֶּלִעְּפ הָאְרַּמַה תֶמֹּדִק ונָאק ּפָארַא הָּתַע הֶז ,הֶז עַגָרְּב ,וָׁשְכַע ודַא טשרעקָא
 א סב



 ןדַײנשּפָארַא -- ןלַײאּפָארַא

 ֹוזָּפִחְּב דֹרֵי װ ןלַײאּפָארַא

 ףּוּפְּכ ,הָנָּכְרַה רעד גײבּפָארַא

 ןֵּכַר ,ןֵּכְרַה ,ףֹפָּכ וו ןגײבּפָארַא

 ףֵפָּכִה ,ףֶפֹוּכְתִה װ ךיז ןגײבּפָארַא

 הָּטַמְל בֹׂשָנ װ ןזָאלבּפָארַא
 (םוקמה תא תונפל) הָחיִלְס ׁשֹּקַּב װ ןטעבּפָארַא

 טֵמָה ;הָּטַמְל אֵבָה וו ןעגנערבּפָארַא

 הָּיַטְס ,הָעיִקְׁש ,הָדיִרְי רעד (}) גנַאגּפָארַא

 הֹטָס .ַעקֶׁש ,דֹרָי װ ןײגּפָארַא

 חֵּקַמְתִה ,חָּקִּמַה לַע דֹמָע װ ןעגנידּפָארַא

 הָּטַמְל בֵבֹוס װ ןעײרדּפָארַא

 הָּטַמְל ץֹחָל װ ןקירדּפָארַא

 לּוּדְלִּד ; ןֵׁש ,קּוצ רעד (ןע) גנַאהּפָארַא

 ללָּד ,הָּטַמָל ןּּוְכְּב הֹלָּת װ ןעגנעהּפָארַא

 ץַצק ,םֹוָּג ,םֹדָּג װ ןקַאהּפָארַא

 לָׁשָלַׁש ,ללָּד װ ןעגנעהּפָארַא

 ,קֹרָז ,לֵּפַה ,הָּטַמְל ּךֶלֶׁשַה װ ןפרַאװּפָארַא
 טמָש

 סֵּבַּכ ,ץחָר ,ףֹטָׁש װ ןשַאוּפָארַא

 (הלעמלמ)ְךֵלֶׁשַה װ ןעגרַאזּפָארַא

 רֹׂשָח װ ןַײזּפָארַא

 הָעיִקְׁש יד (ןע) גנוקניזּפָארַא

 ַעֵקָּׁשִה ,ַעקֶׁש י ןעקניזּפָארַא
 רֵּסַנ װ ןגעזּפָארַא

 ןֹואְּג תֶא רֹבָׁש ,דֵרֹוה ,רֶטַּפ װ ןצעזּפָארַא

 תֹחָנ װ ךיז ןצעזּפָארַא

 (הטמל) בֹחֶס וו ןגָארטּפָארַא

 (הלעמלמ) ׁשֶרֶּג וװ ןבַײרטּפָארַא

 רֵׁשַח ,רׂשָח ,ףֹטָנ װ ןפירטּפָארַא

 (הלעמלמ) ףֶעָה וו ןגָאיּפָארַא

 קֹרָּפ ו ןדָאלּפָארַא
 ַעֹרָּג ,ַחֵנְּצַה ,תֵחְנַה ,דֵרֹוה וו ןזָאלּפָארַא
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 ללָצ ,שלָּג ,ַחֹנֶצ וו ךיז ןזָאלּפָארַא
 (הטמל הלעמלמ)רּוא וו ןטכַײלּפָארַא

 םיִבּוצְק םיִדָעָצְּב דֹרָי וו ןרישרַאמּפָארַא

 דָרֹומ רעד רעדינּפָארַא

 יַעֵקְׁשַה ,ְּךֵמְנַה ,לָּפְׁשַה ,דֹרָי װ ןרעדינּפָארַא

 ןֵּכְרַה
 ףֹפָּכ װ ןגײנּפָארַא

 ףֵפֹוּכְתִה װ ךיז ןגײנּפָארַא

 רּוּסִח ;ריִצָּב ,ףּוטק ,הָדָרֹוה רעד םענּפָארַא

 רֵסָה ,רֵסְחַה ,ףֹטְק ,דֵרֹוה װ ןעמענּפָארַא

 ךּולָׁש ,הָלְעַמְלִמ הָליִפְנ װ (ן) לַאפּפָארַא

 הָעיִקְׁש ,הָדיִרְי

 עקָׁש ,דֹרָי ,הָלְעַמְלִמ לֹפָנ יװ ןלַאפּפָארַא
 (הלעמלמ) הָעיִסְנ רעד רָאּפּפָארַא

 (הלעמלמ) ַעֹסָנ װ ןרָאפּפָארַא

 הָכיֵׁשְמ ,הָביִחְס רעד (ןע) יצּפָארַא

 ,טֹמָׁש ,קלָח ,ְּךֵׁשָמ ,בֹחָס װ ןעִיצּפָארַא

 טֵׁשְפַה
 רֵּדְרַּדִה װ ךיז ןעשטַאקּפָארַא

 הָּטַמְל ץֹחָל װ ןשטעװקּפָארַא

 הָלְעַמְלִמ לֵּכַּתְסִה יו ןקוקּפָארַא
 לֵלֹוּג װ ןעלקַײקּפָארַא
 לֶלֹוּגְתִה װ ךיז ןעלקַײקּפָארַא

 הָלְעַמְלִמ לֹחָז װ ןכירקּפָארַא

 ַעֹרָק ,שלָּת ,רֹזָּג ,ףֹטְק יי ןסַײרּפָארַא

 רֵּסַח ,תֵחְפַה ,הָּכַנ ,ַעֹרָּג וו ןענעכערּפָארַא

 הָלְעַמְלִמ רֹרָּג װ ןרַאשּפָארַא

 הָלְעַמְלִמ ףֹחָס װ ןעקנעװשּפָארַא

 הָלְעַמְלִמ הָמיִרְז רעד (ןע) םָארטשּפָארַא

 הָלְעַמְלִמ םֹרָז װ ןעמָארטשּפָארַא

 הָלְעַמְלִמ רֹהָז װ ןענַײשּפָארַא

 טֵרָי װ ןסישּפָארַא

 טבֶח װ ןגָאלשּפָארַא
 ַעֹמְג ,ַעלָּב װ ןעגנילשּפָארַא
 םֹוִּג ,ְּךתָח וו ןדַײנשּפָארַא
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 ,הָאּובְנ ,םיִּמִתְו םיִרּוא רעד (ןע) לקַארָא

 תֹודיִתֲע

 ַחיִּטַבֲא רעד 0 זוברַא

 ךַלֶּפ ,לּולְסַמ ,ןִיַעָה תַּבִרֲא רעד (סע) טיברָא

 ׁשיִלָׁש ,קָסֹוּפ ,רֵרֹוּב רעד (ס) רעטיברַא

 תּורְרֹוּב רעד (}) שזַארטיברַא

 לּווְרַׁש רעד (ןע) לברַא

 תיִריִּב יד (רעדנעב) דנַאב-לברַא

 הָּיִׂשֲע ,הֶּלִעְּפ ,הָדֹובֲע יד (}) טעברַא

 הָדֹובֲעָה ,הָדֹובַע לָׁש ידַא -טעברַא

 תַּכְׁשִל ,הָדֹובֲעָה דֵרְׂשִמ רעד טמַא-טעברַא

 הָדֹובֲעָה
 הָלֵמַע ,תֶדָבֹוע ,תֶלָעֹוּפ יד (ס) ןירָאטעברַא

 דֵבֹוע ,לֵעֹוּפ רעד (ס) רערָאטעברַא

 ,הָדֹובַע ןֵתֹונ רעד (ס) רעבעגטעברַא

 דיִבֲעַמ ,קיִסֲעַמ
 ןְדְקַׁש ,ץּורָח ידַא סַאזטעברַא

 הָדֹובֲע -םֹוי רעד (געט) גָאט-טעברַא

 הָדֹובֲע רַּסֶחְמ ,לָטְבִמ ידַא זָאלטעברַא

 הָדֹובֲע רֶסֹח ,הָלָטְבַא יד טײקיזָאלטעברַא

 הָדֹובֲע-ׁשיִא רעד (טַײל) ןַאמטעברַא

 הָדֹובֲע-ַחֹּכ יד טפַארקטעברַא
 דַבֹוע ,לֵעֹוּפ רעד (ס) רעטעברַא

 יִלַעֹוּפ ידַא -רעטעברַא

 ןּוּגרַא יד (ס) עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא

 םיִלַעֹוּפַה

 -תַעּונְּת יד (ןע) גנוגעװַאב-רעטעברַא

 הָדֹובֲעָה
 םיִלֲעֹוּפַה דַמֲעַמ יד טּפַאשרעטעברַא

 הָדֹובֲע יִדְגִּב צמ רעדײלק-טעברַא
 תיִנְטְק ,הָנּופֲא רעד (}) סעברַא

 רֵפֹוׁש ,ןֹואָטְּב ; ןיִּפ ,רָבֲא רעד (ןע) ןַאגרָא

 ןֵּגְרַאְמ רעד (}) רָאטַאזינַאגרָא

 ןּוגְרא יד (ס) עיצַאזינַאגרָא

 רּודְס ,ןּוּגְרֶא יד (ןע) גנוריזינַאגרָא
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 טָאברַאפ-גנַאגסױרַא -- לקַארָא

 רֶּדַס ,ןֵּגְרַא װ ןריזינַאגרָא

 רֶדַּתְסִה ,ןְֵּרַאְתִה װ ךיז ןריזינַאגרָא
 הָנְבִמ ,יַח ףּוג ,ןֹונָּגְנַמ רעד (ןע) םזינַאגרָא

 םִיִרְכאָה
 יאֵבָגּוע רעד (}) טסינַאגרָא

 יָנָגְרֹוא ידַא שינַאגרָא

 הָנַעַט ,קּוּמִנ רעד (}) טנעמוגרַא

 ןּועְט ,הָקָמְנַה יד (ס) עיצַאטנעמוגרַא

 ןעֶט ,קֵּמַנ װ ןרישנעמוגרַא

 ,תּוציִרְּפ ,םיִרָצְי תּולְלֹוּתְׁשִה יד (ס) עיגרָא

 תיִניִמ תּולְלֹוהְתִה

 בָגּוע רעד (ןע) לגרָא
 יאֵבָגּוע רעד (ס) רעלגרָא
 הָניִטְנִּגְרַא יד עניטנעגרַא

 יִניִטְנִגְרַא רעד רעניטנעגרַא

 ׁשֵּמַׁש רעד (}) סנַאנידרָא

 יָנֹומֲה ,סַּג ,טּוׁשָּפ ,ליִגָר ידַא רענידרָא

 רּוטֶע ;רָּדְסִמ רעד (ס) ןדּרָא

 ךָרֲעַמ ,רֶטְׁשִמ ,רֶדֵס יד (ןע) גנונעדרָא

 רּדְסַה ,רֶּדַס ,ְּךֹרָע װ ןענעדרָא

 תּונִּיַטְצִה תֹוא רעד (ס) רעדרָא

 יאֵנְּת לַע וַצ רעד יסינ רעדרָא

 הָצּוחַה װדַא סױרַא

 הָצּוחַה יק -סױרַא

 ֹוזָּפִחְּב הָאיִצְי רעד לַײאסױרַא

 ֹוזָּכִחְּב אֹצָי װ ןלַײאסױרַא

 (הצוחה) הֹוָל וו ןטײלגַאבסױרַא

 ,בֹאָׁש ,אֵצֹוה ,קֵפָה װ ןעמוקַאבסױרַא

 ץלָח ,הֹלָׁש

 ץֶלָחַה װ ךיז ןעמוקַאבסױרַא

 הָמ ןֵמְזִל לֵאְׁשַה װ ןגרָאבסױרַא

 הָרּוׁשַה תֶא לֵקְלַק װ ךיז ןכערבסױרַא

 ַחֵכֹוה ,אֵבָה ,קָפָה װ ןעגנערבסױורַא

 הָאיִצְי רעד (ןע) גנַאגסױרַא

 רָצֹע רעד (|) טָאברַאפ-גנַאגסױרַא



 ןעגנעהסיורַא -- ןײגסױרַא

 ַעְפֹוה ,אֹצִי װ ןײגסױרַא

 הָצּוחַה ְךֶפָׁש וו ןסיגסױרַא

 ,הָצּוחַה קֶּלַחְתִה װ ךיז ןשטילגסױרַא

 טֶמְַּׁשִה
 ָךֹוּתִמ בֹנָּג װ ןענעבנגסױרַא
 קֶּלַּתְסִה ,םָלָעַה װ ךיז ןענעבנגסױרַא
 קֶפָה ,רֹואָל אֵצֹוה ,אֵצֹוה װ ןבעגסױרַא

 רֹואָל איִצֹומ ,איִצֹומ רעד (ס) רעבעגסױרַא

 הָאָצֹוה יד (ןע) ײרעבעגסױרַא

 הָצּוחַה איִבָה ידַא טכַארבעגסױרַא

 הָצּוחַה איִבֲה ידַא טגנערבעגסױרַא

 אָצֵי ידַא ןעגנַאגעגסױרַא

 ְךּופָׁש ידַא ןסָאגעגסױרַא

 הָצּוחַה בַּבִס ידַא טײרדעגסױרַא

 הָנְקְסַמ יִדָיִל אָּב ידַא ןעגנורדעגסױרַא

 רּוזְּג ,הָצּוחַה קַפְדִנ ידַא טקַאהעגסױרַא

 טֵלְבָה ,ׁשֵּגְדִה ידַא ןבױהעגסױרַא

 ַחֵּתַּפְתֶה ידַא ןסקַאװעגסױרַא

 ְךלְׁשַה ,הָצּוחַה קֵרָזִנ ידַא ןפרָאװעגסױרַא
 הָצּוחַה

 חַכּוה ;רֵרָּבְתִנ ידַא ןזיװעגסױרַא

 ןֵמְז הֵּבְרַה ץּוחַּב הָיָהֶׁש ידַא ןעװעגסױרַא

 ךֹוּתִמ ץּוצָמ ידַא ןגױזעגסױרַא

 ,ץֵצֹוּפְתַהָׁש ,ץֵצָּפ ידַא טצעזעגסױורַא

 שַעָּגְתִהְש
 הָצּוחַה לַזָנֶׁש ידַא טפירטעגסױרַא

 ףֵלְדַה ,ףּוטְפטְּב
 ָךֹוּתִמ לֶּלִי ידַא טרעמָאיעגסױרַא

 םיִלּוּרַׁשְּב אָצּוה ידַא טפושיּכעגסױרַא

 ךֹוּתִמ ףָטֶחֶנ ידַא טפַאכעגסױרַא

 ָךוּתִמ לֶּלִי ידַא טעּפילכעגסױרַא

 רָרְחֶׁשְמ ידַא טזָאלעגסױרַא

 הֶציִרְּב אָצָי ירַא ןפָאלעגסױרַא

 םיִלּוּדַׁשְּב אָצּוה ידַא טקָאלעגסױרַא
 ָךֹוּתִמ אָרְקִנ ידַא טנעײלעגסױרַא
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 ָךֹוּתִמ רָאּומ ידַא טקיטכילעגסױרַא

 ָךֹוּתִמ קָּקִלְמ ידַא טקעלעגסױרַא

 ָךֹוּתִמ דֶמֶלִנ ידַא טנרעלעגסורַא

 קַרֹמ ,טמְׁשִמ ,אָצּוה ידַא ןעמונעגסױרַא

 ְךֵֶּסִמ אָצּוה ידַא טרעטנָאלּפעגסױרַא
 הָצּוחַה לַפָנ ידַא ןלַאפעגסױרַא

 הָצּוחַה לַבּוה ידַא טריפעגסיױרַא
 ּולָׁש ,ףּולָׁש ידַא ןגױצעגסױרַא

 טָרֹמִמ ,ֹותֹוא טֵרָּמְׁש ידַא טּפוצעגסױרַא

 הָצּוחַה ץֵּבְצִּב ,עַבָּנֶׁש ידַא טלעװקעגסױרַא

 ָךֹוּתִמ לֶּלִי ידַא טגָאלקעגסױרַא
 ןָׁשֶע םִע אָצּוה ידַא טרעכױרעגסױרַא

 הֶלַּגְתִה ,הָּיִחְׂשִּב אָּב דא ןעמּוװשעגסױרַא

 טֶלְבִנ ,טֵלָּב ידַא טצרַאטשעגסױרַא

 הָצּוחַה ּךֵּפְׁשִנ ,ְּךּופָׁש ידַא טישעגסױרַא

 (שארה ןמ) אָצּוה ידַא ןגָאלשעגסױרַא

 בָאְׁשִנ ידַא טּפעשעגסױרַא

 ְךֹוּתִמ רֹפָח װ ןבָארגסױרַא

 תּוקְּמַחְתִה רעד (ןע) ײרדסױרַא

 ץלָח ,אֵצֹוה ,בּוּבִסְּב אֵצֹוה װ ןעײרדסױרַא

 ַחֹונ אל בָצַּמִמ (והשימ)

 תֶא ץֶּלַח ,קֵּמַחְתִה װ ךיז ןעײרדסױרַא

 םיִיָשְּקִמ ֹומְצַע
 ַעֹבָנ ,הָנָקְּסַמ אֵצֹוה ,קֵּסַה װ ןעגנירדסורַא

 ְךֹוּתִמ ץֹחָל װ ןקירדסױרַא

 ָךֹוּתִמ םלָה ו ןקַאהסױרַא

 ,הָׁשֶּגְדַה ,הָטָלְבַה יד (ןע) גנובײהסױרַא

 הָמָרֲה
 ,םֵמֹור ,אֹׂשָנ ,ׁשֵּגְדַה ,טֵלְבַה װ ןבײהסױרַא

 םִרָה
 אֵׂשַנְתִה ,טֵּלַּבְתִה װ ךיז ןבײהסױרַא

 עּויִס ,הָרְזִע רעד ףלעהסורַא

 עֵּיַס ,רֹוָע וו ןפלעהסיורַא

 עיַּתְסִה װ ךיז ןפלעהסיורַא
 הָצּוחַה הֹלָּת וו ןעגנעהסיורַא
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 ְךֹוּתִמ לּוּדְּג רעד סקַאװסױרַא

 ְךֹוּתִמ לֹדָּג װ ןסקַאװסױרַא

 ,הָטָלְפַה ,הָצּוחַה הָקיִרְז רעד ףרַאװסױרַא

 הָכְלְׁשַה
 ,ְךֵלְׁשַה ,טלָּפ ,הָצּוחַה קֹרָז װ ןפרַאװסױרַא

 טֵלְפַה
 רֹרָּב ,הֵאְרַה ,ַחֵכֹוה װ ןזַײװסױרַא

 ,רֵּבַּתְסִה ,רֶרָּבְתִה װ ךיז ןזַײװסױרַא

 ּוַחְתִה ,רָאָּבְתִה
 רֵּתַה װ ןעלקיװסױרַא
 יּּוֲח ,יּושִּב ,הָרְמֶא רעד (}) גָאזסױרַא

 ,הֹנָה ,אֵּטַּב ,רֹמָא װ ןגָאזסױרַא

 הֹוָח

 הֹאָר װ ןעזסױרַא
 ףֵקָּׁשִה װ ךיז ןעזסױרַא
 קֶּנַז ,ץֵּבְצַּב ;ץֵצֹוּפ װ ןצעזסױרַא

 (הצוחה) הָאיֵׂשָנ ,הָאָצֹוה רעד גָארטסױרַא

 (הצוחה) אׂשָנ ,אֵצֹוה װ ןגָארטסױרַא

 הָפיִלְּד ,ףּוּלִז רעד ּפָארטסױרַא

 ףלָּד ,ףֵלֶזִה װ ןעּפָארטסױרַא

 הָׁשיִרְּפ ;הָעָפֹוה רעד (}) טירטסױרַא

 ׁשּורֵּג רעד בַײרטסױרַא

 ׁשֶרֶּג װ ןבַײרטסױרַא
 רַעַנ וו ןעלסײרטסױרַא
 ףֵלֶּזִה ,גֶַּּדְזִה ,ץֵּבְצַּב וו ןפירטסורַא
 הָׁשיִרְּפ ;הָעָפֹוה רעד (}) טערטסױרַא

 הָׁשיִרְּפ ,הָעָפֹוה יד (ןע) גנוטערטסורַא
 ׁשֹרָּפ :ַעָפֹוה װ ןטערטסױרַא
 ְךֹוּתִמ םֵרָּפ װ ןענערטסױרַא

 ׁשֵרָּג ַחֵרְּבַה װ ןגָאיסױרַא
 םיִלּוּדִׁש יִדָי לַע אֵצֹוה װ ןפושיּכסױרַא

 ְךֹוּתִמ הָפיִטֲח רעד (ן) ּפַאכסױרַא

 ְךֹוּתִמ ףֹטָח װ ןּפַאכסױרַא

 ,הָצְפֲה ,רּורְחַׁש ,הָאָצֹוה רעד (}) זָאלסױרַא

 הָקָּפְנַה ,ריִסָמַּת ,םּוּסְרִּפ

 גנוליפסורַא -- סקַאװסױרַא

 ,רּתַה ,יִׁשִפֲחַל אֵצֹוה ,רֶרְחַׁש װ ןזָאלסױרַא

 רֹוזֲחַמְל סֵנְּכַה ,םָסְרַּפ
 ,הָמיֵׂש ;רָּבְסֶה ,רּואַּב רעד (}) גײלסױרַא

 הָבָּכְׁשַה ,הָחָּנַה
 ַחֶּנַה ,םיִׂש ;רֵּבְסַה ,רֵאָּב וו ןגײלסױרַא

 גֵּצַה ,(הצוחה) בָּכְׁשַה

 ,רָתֵּסַּב אֹצֵי ,םֵלָעַה װ ךיז ןכַאמסױרַא

 טֵּמַּתְׁשִה ,קֵּמַחְתִה

 הָמְרִמְּב ַחֹקִל ,הָמְרִמְּב אֵצֹוה װ ןרַאנסױרַא

 ְךֹוּתִמ ללָז װ ןשַאנסױרַא

 הָציִלֲח ,הָאָצֹוה יד (ןע) גנומענסיורַא

 ץֵּלַח ,אֵצֹוה װ ןעמענסורַא

 טֶּלַּבְתִה ,רֵּקַּדְזִה וו ןעשטרַאטססױרַא

 םּויָס ,הֶריִמּג יד (ןע) גנוקידנעסיורַא
 םּיַס ,רֹמְּג װ ןקידנעסױרַא

 ְךֹוּתִמ לֹכָא ;ץֵּיַּג װ ןסעסױרַא

 תּוקְּמַחְתִה יד (ןע) גנורעטנָאלּפסױרַא

 ְךַבְס תֵרָּתַה ,ּדֵכְּסִמ
 ְךַבְס רֵּתַה װ ןרעטנָאלּפסױרַא

 ְךֵֶּסִמ אֹצָי װ ךיז ןרעטנָאלּפסױרַא

 טּוּפְטִּפ ךֹוּתִמ הֶּלַג װ ןעלּפַאלּפסױרַא

 ץֵצֹוּפְתִה ,ץֵרָּפְתִה ,ץֹרָּפ װ ןצַאלּפסױרַא

 (הצוחה) ַחֹלָׁש ,רטַּפ װ װ ןעלקעּפסױרַא

 חֵלַׁש ,ינָּפ לַעֵמ ַחֹלָׁש װ ןעוװַארּפסױרַא |
 רֶּטַּפ

 טֹחָס װ ןסערּפסױרַא

 רָּגְתֶא ;הָׁשיִרְּד יד (ןע) גנורעדָאפסױרַא
 הָריִׁשְנ ,(הצוחה) הֶליִפְנ רעד (}) לַאפסױרַא

 רֹׂשָנ ,(הצוחה)לֹפָנ װ ןלַאפסױרַא
 הָאיִצְי ,הָעיִסְנ רעד רָאפסױרַא
 אֹצִי ,ַעֹסָנ ו ןרָאפסױרַא
 תיִלָלְּכ הָרְיִכְמ רעד (}) ףױקרַאפסױרַא
 רֹכָמ ,לֹּכַה רֹלָמ װ ןפױקרַאפסױרַא

 תיִלָלְכ הָריִכְמִּ
 ׁשּוח ,הָׁשָּנְרַה יד (ןע) גנוליפסורַא



 ןפרַאװפױרַא -- ןליפסורַא

 ׁשּוח ,ׁשֵּגְרַה װ ןליפסױרַא
 הָצּוחַה הֶאָצֹוה :אּוצִי רעד (ן) ריפסורַא

 הָצּוחַה אֵצֹוה :אֵצַי װ ןריפסורַא

 הָאָרְמַה רעד (ןע) ילפסורַא

 חּוּלְק ,תּוצְרָּפְתִה רעד ({) ץײלפסױרַא

 ַחֹלֲק ,ץֵרָּפְתִה וו ןצײלפסױרַא
 ץֵּבְצַּב הֵּכַּפ ,ַעֹבָנ יו ןסילפסורַא

 ַחֵרָפְתִה ,אֵרְמַה יי ןעִילּפסױרַא
 םּולְׁשַּת ,םּוּלַׁש ,םֵלָׁש רעד (}) לָאצסױרַא

 קּלַס ,םלַׁש װ ןלָאצסױרַא
 ְךֹוּתִמ הָביִאְׁש רעד (ן) ּפַאצסױרַא

 (ךותמ) בֹאָׁש װ ןּפַאצסױרַא

 ,ףּוּלֶׁש ,הֵּיִׁשְמ ,ץּוּלִח ;הָגיִסְנ רעד יצסױרַא

 הָקָפֲה
 ,ץלָח ,ץֵּלַח ,הֹׂשָמ ,ץֵּלַח :גֹסֶנ װ ןעִיצסױרַא

 ףֹּלַׁש
 יּוּכְּפ ,(םרז) תּוצְרָּפְתִה רעד (}) לַאװקסױרַא

 ְךּוּפְכִּפ
 ַּכּפ ,ְךֵפְכַּפ ,(םרז) ץֶרָּפְתִה װ ןלַאװקסױרַא

 ,הָאָצֹוּת ;הָאיִצִי רעד (ןע) םוקסױרַא

 אֵצֹוי לַעֹּפ ,הָדָלֹוּת ,םּוּכָס

 םֵּכַּתְסִה :אֹצִי װ ןעמוקסױרַא

 (הצוחה) תֹּולְּכַּתְסִה רעד קוקסױרַא

 (הצוחה) לֵּכַּתְסִה וװ ןקוקסױרַא

 (םוקמל םוקממ) רֹבֲע װ ךיז ןבַײלקסױרַא
 (הצוחה) אָטאַט װ ןרעקסױרַא

 אֵצֹוה ,קפָה װ ןגירקסורַא

 לֵצַה װ ןעװעטַארסױרַא

 ;(הצוחה) הָאיִרְק ;רָּגְתֶא רעד (}) ףורסױרַא

 ַחַּתַּפ

 הָצּוחַה אֹרָק ;רָּגְתֶאָל אֹרְק װי ןפורסױרַא
 (הצוחה) זַזָה ,טֵלְבַה װ ןקורסױרַא

 הָּפ תַטיִלְּפ ,ּךֹוּתִמ רּוּבִּד רעד דײרסױרַא

 ׁשֵרָׁש ,רקָע ו ןסַײרסױרַא

 אָטְבִמ :ְךֹוּתִמ רּוּבִּד רעד דערסױורַא
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 אֵּטַּב װ ןדערסױרַא

 (םימ ךותמ) הלָע װ ןעמיװשסױרַא

 גֹרָח ,טֵּלַּבְתִה ,טלָּב װ ןצרַאטשסױרַא

 ,הָאָצֹוה ,ׁשּורְּג רעד 0 סײױטשסױרַא

 (הצוחה) הָקיִחְּד

 הָקיִחְדִּב אֵצֹוה ,ׁשֵרָּג װ ןסױטשסױרַא

 הָצּוחַה ףֹחָּד  ןּפוטשסױרַא

 הָגיִרֲח ,זיִז ,הָטיִלְּב רעד (ןע) ײטשסױרַא

 גֹרָח ,רֵּקִּדְזִה ,טֵּלַּבְתִֶה וו ןײטשסױרַא

 דֵמֲעַה ,בֵצַה ,גֵּצַה וו ןלעטשסױרַא

 תֶא גַּצַה ,רֵרָּבְתִה וו ךיז ןלעטשסױרַא

 ֹומְצַע

 טלָּב ,טֵּלַּבְתִה ,רּקַּדְזִה וו ןקעטשסױרַא

 ,ַעֹבָנ ,םֶרָזְּב ץֵרָּפְתִה װ ןעמָארטשסױרַא

 ַעֹפָׁש ,הֵּכַּפ ,ְךֵפְכַּפ
 ךֹוּתִמ ףּלק װ ןלײשסױרַא

 ָךֹוּתִמ ףֵּלַקְתִה װ ךיז ןלײשסױרַא

 רֶּדַׁש ,רֵּגַׁש ,ַחֹלָׁש װ ןקישסױרַא

 אֵצֹוה ;הָּמִלֲהַמ םלָה ,הֵּכַה וו ןגָאלשסױרַא

 ץֵרָּפְתִה װ ןרַאּפשסױרַא

 הָצּוחַה ץֹפק װ ןעגנירּפשסורַא

 קֵּנַז ,ַעֹבָנ װ ןצירּפשסױרַא

 בּוּבִסְּב אֵצֹוה װ ןפױרשסױרַא

 הָלְעַמְל װדַא ףױרַא

 הָלְעַמְל וונָאק -פױרַא

 הפָי הֹלָע ,ַחֵלֶצַה װ ךיז ןטעברַאפױרַא

 -לַע הֹּנָּב װ ןעיובפיורַא
 לֵׁשְפַה װ ןגייבפיורַא
 הָלְעַמְל לֵּכַּתְסִה װ ןקילבפיורַא
 הָּיִלֲע רעד (ן) גנַאגפױרַא

 הֹלָע װ ןיײגפױרַא
 -לַע ּךֹפָׁש ,ךֵּסַנ וו ןסיגפיורַא

 -לַעֵַמ סָּפְדַה װ ןקורדפרַא
 הָלְעַמְל בֵבֹוס װ ןעיײרדפיורַא
 הָלְעַמְל קֹרָז װ ןפרַאװפױרַא
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 -לַעֵמ הֹוָט װ ןבעװפורַא
 -לַצ בֵׁשֹוה װ ןצעזפורַא

 דּוקִרְּב הֹלָע װ ןצנַאטּפױרַא
 םיִׂש ,ןֵקְתַה וו ןוטפורַא

 הָלְעַמְל אׂשָנ ,בֹחָס װ ןגָארטּפױרַא
 -לַע ְךֹרָּד וו ןטערטפיורַא
 הָלְעַמְל ַחֵרְבַה װ ןגָאיּפױרַא
 הָלְעַמְל לֵּדַׁש װ ןפושיּכפיורַא
 לַע ץֹפַק יי ךיז ןּפַאכפױרַא
 הָניִעְט יד (ןע) גנודָאלפױרַא
 ןַעְטַה ,ןֹעֶט װ ןדָאלפױרַא
 חֵרֶפַה װ ןזָאלפױרַא
 הָלְעַמְל הָמיֵׂש ,הָניִעְט רעד (}) גײלפױרַא
 הָלְעַמְל םיִׂש װ ןגײלפױרַא
 הָמָלְסַה יד (ןע) גנורעטײלפיורַא

 םִלֶסַה װ ןרעטײלפױרַא
 חֵרְכַה װ ןטיײנפרַא

 הָחְרְכַה ,ַחֵרְכֶה יד (ןע) גנוגניװצפיורַא
 חֵרְכַה װ ןעגניוצפיורַא
 הָלְעַמְל ץֹחָל װ ןשטעװקפיורַא
 הָלְעַמְל הָליִחְז יד (ןע) גנוכירקפיורַא
 הָלְעַמְל לֹחָז װ ןכירקפיורַא

 (חטשה ,םִימה ינפ לע) הֹלָע וו ןעמיװשפיורַא

 הָלְעַמ ףּוע וי ןבעװשפורַא
 הָלְעַמ הֹלָע װ ןגַײטשפױרַא
 הָלְעַמ הָּיִרְי יד (ןע) גנוסישפיורַא
 הָלְעַמ הֹרָי וװ ןסישפיורַא
 הָלְעַמְל ַחֹלָׁש ו ןקישפיורַא
 הָלְעַמְל בֹחָס װ ןּפעלשפױרַא
 רֹוחֶס ,ביִבָס װדַא םורַא

 תיִּנַרֹוחְס ,רֹוחְס-רֹוחְס םורַא ןוא םורַא
 רֹוזֲא ,הָביִבְס רעד םורַא

 בּורְקִּב ּפערּפ םורַא

 ביִבָס װנָאק -מורַא

 לֵלֹועְתִה ,לֵלֹוּתְׁשִה װ ןטעברַאמורַא

 ןגָארטמורַא -- ןבעװפיורַא

 לֵלֹועְתִה ,לֵלֹוּתְׁשִה װ ןעױרבמורַא

 רֹזָא װ ןעלטרַאגמורַא

 דֹדָנ וו ןעקנָאלבמורַא

 לָּפַט :בֵבֹוּתְסִה ,ּךּלַהְתִה װ ןײגמורַא
 ביִבָס לֹבָג ,רֵּדַּג װ ןצענערגמורַא

 בּוּבִס רעד (ןע) ײרדמורַא

 בּוּבס ,תּובְבֹוּתְסִה יד (ןע) גנוײרדמורַא

 בֵּבַס וו ןעײרדמורַא

 קֵּבַח י ןטלַאהמורַא

 קֵּבַחְתִה װ ךיז ןטלַאהמורַא

 ביִבָס בֹטָח װ ןקַאהמורַא

 תּוטְטֹוׁש ,הָדיִדְנ יד (ןע) גנולגָאװמורַא

 טֵטֹוׁשְתִה ,דֹדָנ װ ןעלגָאװמורַא

 לֵטְלַּטַה ,לֶּגְלַּגְתִה װ ךיז ןרעגלַאװמורַא

 טְטֹוׁשְתִה ,דֵדֹונְתַה װ ןעלדנַאװמורַא

 ,הָדיִדְנ יד (ןע) גנורעדנַאװמורַא

 תּוטְטֹושְתִה

 טֵטֹוש ,דֹדָנ װ ןרעדנַאװמורַא

 ביִבָס לֵּדְגַה יװ ןסקַאװמורַא

 ביִבָס סֵּבַּכ ,ץחָר װ ןשַאװמורַא

 לֵלֹוהְתִה ,סֶּדְנַקְתִה װ ןעווױװמורַא

 לּוּתִח ,הָפיֵטֲע ,ףּוּפִל רעד (ןע) לקיװמורַא

 ףֹטָע ,לֵּתַח ,ףֵּפַל ,ףֹפָל יו ןעלקיװמורַא

 ֵַּטְצִה ,ףֶטַעְתִה יי ךיז ןעלקיװמורַא
 (ביבס) בֶּגַנ וװ ןשיװמורַא

 הָפָׂש הֹׂשָע װ ןעמױזמורַא

 ׂשֵּפַח יו ןכוזמורַא

 טֵּבַה .(ביבס) לֵּכַּתְסִה װ ךיז ןעזמורַא

 ויָרֲחַאֵמ
 -ביִבְס בֵׁשֹוה װ ןצעזמורַא

 -ביִבָס דֹקָר װ ןצנַאטמורַא

 -ביִבְס ׁשֵמְׁשַמ װ ןּפַאטמורַא

 רֵקְפָה הֶיָה װ ךיז ןעקילטמורַא
 ביִבָס ףֵּלַג װ ןסעטמורַא

 ביִבָס לֵבֹוה ,אׂשָנ י ןגָארטמורַא



 ןרילוקיטרַא -- ןטכַארטמורַא

 בֹׁשָח ,רֵהָרַה װ ןטכַארטמורַא

 ביִבָס קלָּד װ ןגָאימורַא

 ביִבָס ידַא קימורַא
 הָקָזָחְּב קֵּבַח װ ןּפַאכמורַא

 רֹהָּד ,ץּור װ ןפױלמורַא
 ביִבָס ַחֵּנַה װ ןגײלמורַא

 ףיִקַמ וק ,ףֵקָה : ףּוּפִּג ;קּוּבִח רעד םענמורַא

 ףיִּקַמ ,יִפֵּקִה ידַא קימענמורַא
 ףֵּקַה ,ףֵּפַג ,קֵּבַח וו ןעמענמורַא

 סַּכְרַּפ ,טֵׁשק ,ַחֵצְחַצ װ ןצוּפמורַא
 אָה לַעְו אָּד לַע טַּפְטַּפ װ ןרעדױלּפמורַא
 הֵּבְרַה ַעֹסָנ ;רֵּיַּת װ ןרָאפמורַא
 ביִבָס ףֵׁשְפַׁש װ ןלַײּפמורַא

 הָעָּסַה ,הָלָבֹוה רעד ריפמורַא
 עֵּסַה ,לֵבֹוה יו ןריפמורַא

 ביִבָס-ביִבָס לֹהָׁש יי ןצנַאלפמורַא

 ביִבָס ףֶּצַר ,ביִבָס ללָס װ ןרעטסַאלֿפמורַא

 ןֵמְז הֵּבְרַה ףּוע וו ןעִילפמורַא
 ביִבָס טֹרָמ װ ןקילפמורַא
 ביִבָס ַעלק וו ןטכעלפמורַא

 םיִּבַר לֶצֵא לֹאָׁש װ ןגערפמורַא
 םֵרָּג ,הֵּבְרַה לֹכָא װ ןסערפמורַא
 קֹּלַס ,ֹוביִבְס םֵּלַׁש װ ןלָאצמורַא

 ַעֹרָּפ ,ֹובֹוח םֵּלַׁש װ ךיז ןלָאצמורַא
 גיָס ,רּוּדִּג יד (ןע) גנומַאצמורַא
 גיס ,רֵּדַּג װ ןעמַאצמורַא

 ביִבָס ְךשָמ װ ןעִיצמורַא

 גּוח ,ףֵּקַה װ ןעלקריצמורַא

 ביִבָס דָּיַס װ ןכלַאקמורַא

 ביִבָס לֵּכַּתְסִה ,לַע רֹבָע וו ןקוקמורַא

 ביִבָס לֵּכַּתְסִה ּװ ךיז ןקוקמורַא

 טְטֹוקְתַה װ ךיז ןסַײרמורַא
 הָפָּקַה ,רּוּתִּכ יד (ןע) גנולגנירמורַא
 ףֵּקַה ,רָּתַּכ װ ןעלגנירמורַא

 ןָיְנִע ביִבְס רּוּבַּד יד (ןע) גנודערמורַא
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 ןָיְנִע ביִבָס רֵּבַּד װ ןדערמורַא

 הָּנַהְו הָּנַה לֹחָז װ ךיז ןרַאשמורַא

 הּנִהְו הָּנַה ץֵצֹורְתִה װ ןבעװשמורַא

 ביִבָס רּוזִּפ יד (ןע) גנוטישמורַא

 ביִבָס רֵּזַּפ װ ןטישמורַא

 םּוּזִּג ,ביִבָס רּוּזְג רעד (}) טינשמורַא

 (םיפנע) רֹמָז ,ביִבָס םֹוָּג ,רֹזָּג װ ןדַײנשמורַא

 ביִבָס רֵּפַס װ ןרעשמורַא

 הָּנִהְו הָּנַה ְּךֵלַהְתִה ײ ןענַאּפשמורַא

 תּייִּתַּכְכָא יד (ןע) גנורַא
 הָּטַמְל ונָאק -רעטנורַא

 הָּטַמְל דֹרָי װ ןײגרעטנורַא

 הֶּטַמְל ץּור וו ןפיולרעטנורַא
 דֵרֹוה װ ןעמענרעטנורַא

 (הטמל הלעמלמ) בֹחָס װ ןּפעלשרעטנורַא

 ביִט ,גּוס ,ןיִמ רעד (}) טרַא

 םֹוקָמ סָאד (רעטרע) טרָא
 ביִתְּכַה תַרֹוּת יד (ס) עיפַארגָאטרָא

 ֶּיִדְמ ֹוביִתְּכֶׁש ידַא שיפַארגָאטרָא
 ,יָנָרְּמַׁש ,קּודָא רעד (}) סקָאדָאטרָא

 יִדֵרֲח .יִּתְרֶסָמ
 ,תּונָרְּמַׁש ,תּוקיִדֲא יד (ס) עיסקָאדָאטרָא

 תּויִדַרֲח ,תּייִּתְרָסָמ

 יִּתְרָסָמ ,יִנָרְּמַׁש ,קּודָא ידַא שיסקָאדָאטרָא
 יִדֵרֲח

 ןֶחְתֹוּת רעד (}) טסירעליטרַא

 םיִנָחְתֹוּתַה ליִח ,תּונָחְתֹוּת יד עירעליטרַא

 יִנֲחְתֹוּת ידַא שירעליטרַא

 ןֵקְחַׂש ,ןֶּמֶא ,ןָמָא רעד (}) טסיטרַא
 ִתּונָמֶא ידַא שיטסיטרַא
 תיִנָּמֶא יד עקטסיטרַא

 יִמֹוקְמ ידַא קיטרָא

 ,רּוצֵע ,רּוּבְּדַה ְךּוּתִח יד (ס) עיצַאלוקיטרַא

 יּוּגַה
 הֹגָה ,ַעַּבַה ,רּוּבְּרַה תֶא ּךֹתָח װ ןרילוקיטרַא
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 :ףיִעָס :ְּךֶרֵע :רֶמֲאַמ סָאד (ןע) לקיטרַא
 (קודקדב) תיִוָּת ; הָרֹוחֶס לֶׁש טיִרְּפ ,הָרֹוחְס

 (געלב) ךֶלֶמ יִּנַדֲעַמ צמ סעקטרָא

 קֵרֹוע יד (ס) עירעטרַא

 ליִסְּכ רעד ןָאירָא

 רֶבֵעְל װדַא רעבירַא

 רֶבֵעְל װנָאק -רעבירַא

 הָרָבֲע ,הָיְצֲח ,רָבֲעַמ רעד (ן) גנַאגרעבירַא

 גֹרָח ,הֹצָח ,רֹבָע װ ןײגרעבירַא

 יִלָּכ לֶא יִלְּכִמ ךֹפָׁש ,גֹוָמ װ ןסיגרעבירַא

 רֶבָעְל קֶלֲחַה װ ךיז ןשטילגרעבירַא
 רָבֵעְל קֶרֶזִנ ידַא ןפרָאװעגרעבירַא
 רֶבֵעַמּו לַעָמ לֵּדִּג ידַא ןסקַאװעגרעבירַא

 הָציִרְּב רַבָע ידַא ןפָאלעגרעבירַא
 םיִזְגִה ידַא טּפַאכעגרעבירַא
 רָבֵעְל לֵּכַּתְסִה ידַא טקוקעגרעבירַא

 גֵלַּד װ ןרעּפיהרעבירַא

 רֶבֵעְל לֹדָּג װ ןסקַאװרעבירַא
 לקְׁשִמְּב רֹבָע װ ןגעוװרעבירַא

 לֹבָס ,רֶָבֵעְל לֵבֹוה ,אׂשָנ וו ןגָארטרעבירַא

 םַזְגַה וו ןּפַאכרעבירַא

 רֶבֵעְל ַחֹקֶל וו ןעמענרעבירַא
 (געלב) רֵבֲעַה וו ןעלקעּפרעבירַא

 (געלב) רֹבָע װ ךיז ןעלקעּפרעבירַא
 (בכרב) רָבֲעַממ רעד (}) רָאפרעבירַא

 (בכרב) רֹבֲע וו ןרָאפרעבירַא
 רֶבֵעְל הָלָבֹוה ידַא ריפרעבירַא
 רֶבֵעְל לֵבֹוה װ ןריפרעבירַא
 ףֶעיֵּב הָרָבֲעַה רעד (ןע) ילפרעבירַא
 הָסיִטְּב רֹבָע ,ףֶעיִּב רֹבָע װ ןעִילּפרעבירַא
 ַחֹלָצ ,רֹבָע װ ןעמוקרעכירַא

 אֵׂשָּנִה ,-לַע הֹלָע װ ןגַײטשרעבירַא

 ּיִנֲאָּב רֵבֲעַה װ ןפישרעבירַא
 לַעֵמ ץפק װ ןעגנירּפשרעבירַא
 רֹוקָמ רצד (}) לַאניגירָא

 יי יט{

 ןבעגנַײרַא -- לקיטרַא
 =, עי 2 ===... = === === ===, ,,,,,;,,,,,,ע-

 יִנֹוׁשאֵר ,יִרָּקִע ,יִרֹוקְמ ידַא לעניגירָא

 תּונֹוׁשאר ,תּיִרֹוקְמ יד ({) טײקלעניגירָא

 ןֹוּבְׁשֶח יד (ס) קיטעמטירַא

 ָנֹוּבְׁשֶח ידַא שיטעמטירַא

 !אֹובָי !סֵּנֶּכִה טניא ןַײרַא

 םיִנְפִל ונָאק "ןַײרַא
 ַחּור ףֵאְׁשַה ;ְּךֹותְל םֹׁשָנ װ ןעמעטענַײרַא

 דֹקֶׁש ,הֵּבְרַה דֹבָע װ ןטעברַאנַײרַא

 (ךותל) הֶּוַל וו ןטײלגַאבנַײרַא

 סֵנְכַה ,גֵּסַה וו ןעמוקַאבנַײרַא
 לֵחְלַחְתִה װ ךיז ןעמוקַאבנַײרַא

 ךֹותְל הֹנָּב װ ןעױבנַײרַא

 לֶפֵק רעד (}) גײבנַײרַא

 ךֹותְל ףֹפָּכ ,לֵּפַק װ ןגײבנַײרַא

 עֵּפַה ,ףֵׁשְנַה ,ּךֹותְל ףֹׁשָנ װ ןזָאלבנַײרַא

 ְךֹותָל תּונְנֹוּבֶתִה רעד (}) קילבנַײרַא

 ןּויִע ,ְּךֹותְל תּולְּכַּתְסִה

 ְךֹותְל לֵּכַּתְסִה ,ְּךֹותְל ןֵנֹוּבְתִה וו ןקילבנַײרַא

 ןִיַע

 סֵנָּכִהְל הָנָמְזַה יד (ןע) גנוטעבנַײרַא

 סֶנָּכִהְל ןֵמְזַה וו ןטעבנַײרַא

 ְךֹותְל הָציִרְּפ יד גנוכערבנַײרַא

 ךֹותְל ץֹרָּפ װ ןכערבנַײרַא

 ךֹותְל ץֶרָּפְתִה װ ךיז ןכערבנַײרַא

 ץֶרֹוּפ רעד (ס) רעכערבנַײרַא

 הָסָנְכַה רעד (ןע) גנערבנַײרַא

 סֵנְכַה װ ןעגנערבנַײרַא

 ,אֹובָמ ,הָאיִּב ,הָסיִנְּכ רעד (ןע) גנַאגנַײרַא

 חַתֶּפ

 אֹוּב ,סֵנָּכִה װ ןײגנַײרַא

 ךֹותְל הָכיִפְׁש ,הָגיִזְמ יד (ןע) גנוסיגנַײרַא

 םֶרֶזַה .ְךֹותְל ְּךֹפָׁש ,גֹזָמ װ ןסיגנַײרַא

 בֵנְגַה װ ןענעבנגנַײרַא

 ָךֹותְל בּנַגְתִה װ ךיז ןענעבנגנַײרַא

 סֶנְכַה ,ףֵסֹוה װ ןבעגנַײרַא



 ךיז ןסַאּפנַײרַא -- ןסקַאװעגנַײרַא

 ׁשֶרְׁשִמ ידַא ןסקַאװעגנַײרַא

 בָתֹוּת ,ַעּוטֶנ ,בּוחָּת ידַא טצעזעגנַײרַא

 עֶלְבִמ ,יּורׁש ,ַעּוקָׁש ידַא ןָאטעגנַײרַא

 (ךותל) ףּוטֶח ידַא טּפַאכעגנַײרַא

 סֵַנְכָה װ ןעמונעגנַײרַא

 בָּבְרִׁשְמ ידַא טרעטנָאלּפעגנַײרַא

 בּולָׁש ידַא ןטכָאלפעגנַײרַא

 תֹוּבַרְל ,לֵלֹוּכ ,לּולָּכ ידַא טנכערעגנַײרַא

 דַמָאָה ידַא טצַאשעגנַײרַא

 ץּועָנ ,בּוחָּת ידַא טקעטשעגנַײרַא

 קֶרֶזִמ ידַא טצירּפשעגנַײרַא

 גָרְבִמ ידַא טפורשעגנַײרַא
 (ךותל) בָחְסִנ ידַא טּפעלשעגנַײרַא

 ;הָׁשיִלְּפ ,הָריִדֲח ,תּונְּנַּתְסִה רעד גנורדנַײרַא

 לּוחְלִח

 בּוּבִס ,ּךֹותְל הָריִדֲח רעד ײרדנַײרַא

 ךֹותְל בֵּבַס ,ּךֹותְל רֹדָח װ ןעײרדנַײרַא

 ;"ְןֵּבְרַחְתִה" ;חַּפַּב לֹפָנ וו ךיז ןעײרדנַײרַא

 הָלּוּבִחַתְּב סֵנָּכִה
 קיִמֲעַמ ,בֵקֹונ ידַא ךעלגנירדנַײרַא

 ,תּוריִדֲח יד ({) טײקכעלגנירדנַײרַא

 תּוקְמַע
 ןֵנַּתְסִמ רעד רעלגנירדנַײרַא

 רֹדָח ,ְןֵַּתְסִה װ ןעגנירדנַײרַא

 ׁשיּטַפְּב םֹלָה ,רֶּדְחַה װ ןרעמַאהנַײרַא

 ַעֵקְבַה ,(ןותל הָּכַה ,ץעָנ װ ןקַאהנַײרַא

 שֵּפַנ ,ַעֵּפַה װ ןכױהנַײרַא

 ךֹותְל לֹדָּג װ ןסקַאװנַײרַא

 לֵׁשְלַׁש ,ְּךֹותְל ְךַלְׁשַה װ ןפרַאװנַײרַא
 ךֹותְל רֹזָׁש ,ךֹותְל גֹרָא װ ןבעװנַײרַא

 ַחֵטָה ,ףֹזָנ װ ןגָאזנַײרַא

 ,רסָא :ַעקָּת ,בֹחָּת ,בֵׁשֹוה װ ןצעזנַײרַא

 אֹלַּכ

 הָרְׁשַה ,רֵּדְחַה ,סֵנְכַה װ ןָאטנַײרַא
 הָרְׁשַה ,רָּדְחַה ,סֵנְכַה יו ןוטנַײרַא
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 ׁשּורָּפ סֵחָי ,רָאָּב ,ׁשֵרָּפ יו ןשטַײטנַײרַא

 הָדְקְפַה ,הָסָנְכַה רעד גָארטנַײרַא

 דֹקְפַה ,סֵנְכַה װ ןגָארטנַײרַא

 תּוקְּמַעְתִה יד (ןע) גנוטכַארטנַײרַא

 הָבָׁשֲחַמְּב
 בֹׂשְחַל קַמֲעַה װ ןטכַארטנַײרַא

 הָסיִנְּכ רעד (}) טירטנַײרַא

 ְךֹותְל הָסיִנְּכ יד (ןע) גנוטערטנַײרַא

 סֵנָּכִה וו ןטערטנַײרַא

 הָעיִגְּפ ,הָציִעְנ רעד (}) ףערטנַײרַא

 הָרָּטַמַּב הָעיֵלְק ,הֶרַָמַּ
 ,הָרָּטַּמַּבַעֹגָּפ ,ץֹעָנ װ ןפערטנַײרַא

 הָרָשַּמַּ
 הָסיִפְּת ,ףָטֶח רעד (ן) ּפַאכנַײרַא

 ספִּת ,ףֹטח וו ןּפַאכנַײרַא

 הָסיִנְּכ תּוׁשְר ,הָסָנְכַה רעד (ן) זָאלנַײרַא
 הָסיֵנְּכ תּוׁשָר ןֹתָנ ,סֵנְּכַה װ ןזָאלנַײרַא
 ְךֹותִל סֶנָּכִה ,סֵנָּכִה װ ךיז ןזָאלנַײרַא

 ,הָעֵקְׁשַה ,הָדָקְפַה רעד (}) גײלנַײרַא

 ְךֹותְל הָמיִׂש ,הָסָנְכַה
 םיִׂש ,סֶגְכַה ,ַעֵקְׁשַה ,דֵקְפַה װ ןגײלנַײרַא

 ְךֹותְל
 ְךֹותָל ֹומְצַע תֶא םיִׂש וו ךיז ןגײלנַײרַא

 ְךּוּת
 טלָּקִה ,לֵּגַרְתִה װ ךיז ןבעלנַײרַא

 (ךותל) הֹתָּפ וו ןעינַאמנַײרַא

 בּוּבְרִע ,בֵרָע ,גּוּזִמ רעד (}) שימנַײרַא

 בַּבְרַע ,גֹזָמ װ ןשימנַײרַא

 בֵרָעְתִה װ ךיז ןשימנַײרַא

 ךֹותְל לָׁשְלַּתְׁשִה ,רֹדָח װ ךיז ןעידַאננַײרַא

 ֵּדַׁש ,לָּתַה ,הֵּטַׁש ו ןרַאננַײרַא
 סֶנְכַה ,לֵּלַּכ ,ְךֹותְל לַּבַק װ ןעמעננַײרַא

 ַחּור ףֹאָׁש װ ןעמעטענַײרַא

 םִאְּתַה ,ץֵּבַׁש װ ןסַאּפנַײרַא
 ֹומְצַע תֶא םִאְתַהְַּבַּתְׁשִהיךיז ןסַאּפנַײרַא

 לו

 יד
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 ְךֵּבַּתְסִה װ ךיז ןרעטנָאלּפנַײרַא
 סֵחְדַה ,סֹחָּד װ ןסערּפנַײרַא

 ְךֹותְל הָליִפְנ רעד (}) לַאפנַײרַא

 "תּונְּבְרַחְתִה"
 חַּפַּב לֹפָנ ,ּךֹותְל לֹפָנ װ ןלַאפנַײרַא

 ֵּבְרַחְתִה"
 (בכרב) הָאיִּב ,הָסיִנְּכ רעד ({) רָאפנַײרַא
 (בכרב) אֹוּב ,סֵנָּכִה וו ןרָאפנַײרַא
 ,אֹובָמ ,הָמָּדְקַה :אּובְי רעד (|) ריפנַײרַא

 הָסָנְּכַה
 הָסָנְכַה ,אּובְי יד (ןע) גנוריפנַײרַא
 סֵנְכַה ,גָהְנַה ,ּךֹותְל אֵבָה ,אֵּכַי װ ןריפנַײרַא

 ,הָריִזְׁש ,הָביִלְׁש יד (ןע) גנוטכעלפנַײרַא

 הָעיִלְק
 ָךֹותְל ַעֹלָק ,רֹזָׁש װ ןטכעלפנַײרַא
 יּוּתִּפ ;סּויִג ;הָמָׁשְרַה רעד (ןע) יצנַײרַא

 ףֵפֹוּת ,קֹפָּד ,םֹלָה װ ןעלבמיצנַײרַא

 הֹתָּפ ,ְּךֹותְל ְךֹׁשָמ :םֹׂשָר ;סּיַג װ ןעִיצנַײרַא

 ףֹחָּד ,הָמיִנְּפ סֹחָּד װ ןשטעװקנַײרַא

 קַחַּד ,הָמיִנְּפ
 הָעָפֹוה ,הָסיִנְּכ ,הֶאיִּב רעד (ןע) םוקנַײרַא

 ַעֵפֹוה ,סֵנָּכִה ,אֹוּב װ ןעמוקנַײרַא

 הָמיִנְּפ ,ְךֹותְל תּולְּכַּתְסִה רעד (}) קוקנַײרַא

 ןִיַע ;הָמיִנְּפ,ְךֹותְל לֵּכַּתְסִה ו ןקוקנַײרַא
 עּוקְּב ,הָקיִפְּד ,הָציֵעְנ רעד (}) ּפַאלקנַײרַא

 ַעקְבַה ,קֹפָּד ,םֹלָה ,ץֹעָנ װ ןּפַאלקנַײרַא
 ןֵּכַתְׁשִה ,הָריִדְל סֵנָּכִה װ ךיז ןבַײלקנַײרַא

 ,רּוהְרִה ,ןּוּיִע רעד (}) רעלקנַײרַא

 הָבָׁשֲחַמְּב תּוקְּמַעְתִה
 רַהְרַה ,ןֵּיַע װ ןרעלקנַײרַא

 (הלובחתב) ַעֵּגַה װ ךיז ןגירקנַײרַא

 בֹחָּת ,ץעָנ װ ןקורנַײרַא

 ללָז :ףֵׁשְפַׁש ,ְּךֹותְל ַחֹרָמ װ ןבַײרנַײרַא

 (תוסגב)

 שלָּפ ,הָמיִנְּפ ץֶרָּפְתִה װ ךיז ןסַײרנַײרַא

 טקעטיכרַא -- ךיז ןרעטנָאלּפנַײרַא

 ,ןֹוּבְׁשֶחְל ףּורְצ יד (ןע) גנונעכערנַײרַא
 לּולַּכ

 ןֹוּבְׁשֶחְּב סֶנְכַה ,ללָּכ װ ןענעכערנַײרַא

 ץעֶנ ,בֹחָּת װ ןּפָאטשנַײרַא

 הָמיִנְּפ ףֹחָּד ,סֵחְדַה ,סֹחָּד װ ןסױטשנַײרַא

 הָמיִנְּפ ףֹחָּד װ ןּפוטשנַײרַא

 ,קֶחָּדִה ,הָמיֵנְּפ ףֵחָּדַה װ ךיז ןּפוטשנַײרַא

 ְֹותְל ץֶלָחַה
 רֹקָּד ,דֹפֶׁש ,ץֹעָנ װ ןכעטשנַײרַא

 ָךֹותְל דֵמֲעַה ,ןֵקְתַה וו ןלעטשנַײרַא

 ץעֶנ ,בֹחָּת װ ןקעטשנַײרַא

 ָךֹותְל ְךֹפָׁש וו ןטישנַײרַא

 רֵּגַׁש ,ַחֹלָׁש וו ןקישנַײרַא

 ַעקְבַה ,ץֹעָנ װ ןגָאלשנַײרַא
 ךֹותְל ַחֵרָה װ ןקעמשנַײרַא

 הָמיִנְּפ סֹחָּד ,ףֹחָּד ו ןרַאּפשנַײרַא

 קֵרְזַה װ ןצירּפשנַײרַא

 גֹרָּב װ ןפױרשנַײרַא

 ליִצָא רעד (}) טַארקָאטסירַא

 תּוליצֲא ,הֶּלִצֲא ידַא (ס) עיטַארקָאטסירַא

 יִליִצֲא ידַא שיטַארקָאטסירַא

 הָניְִּנַמ ,הָיְרַא יד (ס) עירַא

 םֶדּקַה ץֶרֶא ,םֶדָק ,חָרֶזִמ רעד טנעירָא
 יִחָרְזִמ ידַא לַאטנעירָא

 ןָחָרְזִמ רעד (}) טסילַאטנעירָא
 יִחָרְזִמ ידַא שילַאטנעירָא
 תּואְצַמְתִה יד (ס) עיצַאטנעירָא

 ןּוכ וו ןריטנעירָא

 אֵצַמְתִה װ ךיז ןריטנעירָא

 קיִּתַע ידַא שִיַײכרַא
 בֶלְחַס יד (ס) עעדיכרָא

 הָזיִנְּג תיֵּב ,ּךְֵנִּג ,ֹויִכְרַא רעד (}) וויכרַא

 ָנִג ,רָביִכְרַא ,יאנֹוּיִכְרַא רעד (}) רַאוװיכרַא

 יָנֹויָכְרַא ידַא לַאױװיכרַא

 לָכיִרְדַא רעד (}) טקעטיכרַא



 קעמש ַא -- שינָאטקעטיכרַא

 ָּינְּבַה יִּקִח יִּפ לַע ידַא שינָאטקעטיכרַא
 תּונָּמֶא ,תּולָכיִרְדַא יד (}) רוטקעטיכרַא

 ָּיְִּבַ
 הָּינְּבַה יִּקֲחְל םֵאְתֶהְּב ידַא שיטקעטיכרַא
 גֹולֹואיַכְרַא רעד (}) גָאלָאעכרַא

 הָיְגֹולֹואיִכְרַא יד (ס) עיגָאלָאעכרַא
 סִיַּג ,ןֹומָה ,אָבָצ יד (ןע) ײמרַא

 תיִמָרֲא ידַא שימרַא

 הָיְנֶמְרַא יד עינעמרַא

 תַּפְכֶא װ ןרַא

 תיִּכְׂשַמ ,טּושק ,רּוטֶע רעד (}) טנעמַאנרָא

 יִטּוׁשְק ,יִרּוטִע ידַא לַאטנעמַאנרָא

 יִטּוׁשְק ,יִרּוטֶע ידַא שילַאטנעמַאנרָא

 טְׁשֹק ,רֶטֵע װ ןריטנעמַאנרָא

 ןּוגָה ,ןֵגֹוה ,רֶׁשֵי ידַא ךעלטנרָא

 הָּמִּת ,תּוניִגֲה ,רֶׁשֹי יד ({) טײקכעלטנרָא
 קֶׁשָנ תיֵּב ,קָׁשָנ ןֵסְחַמ רעד (ן) לַאנעסרַא

 הֶּלִה רעד (}) לָאערָא
 ןֵּכְסִמ ,ׁשֶר ,בּולָע ,לֵּד ,יִנָע ידַא םערָא

 ףֵתָּכ ,ַעֹורְז רעד (ס) םערָא

 ,ֹויְבֶא ,יִנָע רעד (טַײלעמערָא) ןַאמערָא

 ןֹופלַּד דָייטְׁשֹוּפ ,ןֶצּבִק
 תיִנָצְּבַק ,הֵּיִנַע סָאה שטנעמ-םערָא

 ,הֶּלַּד ,יִנֹע ,יִנָע ,תּויִנֲע יד (}) טײקמערָא

 תּוׁשיִר ,ׁשיִר ,ׁשיִר ,הָקּוצִמ ,תּוּלַּד

 ,ריִכָח ,ןָרְכַח ,רֵכֹוח רעד (}) רַאדנערַא

 סיִרָא
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 הָריִכֲח יד (ס) עדנערַא

 הָכָרֲעַּמַה תַריִז ,הָריִז יד (ס) ענערַא

 ,הָריִסֲא ;רָצְעַמ ,רֶסֲאַמ רעד (}) טסערַא

 הָׁשיִבֲח ,אָלָּכ-תיֵּב ,אֶלָּכ

 ,אּולָּכ ,ריִּסַא ריִסָא רעד (}) טנַאטסערַא

 רּוצָע

 אֹלָּכ ,רֹצָע ,רֹסֶא װ ןריטסערַא

 ,הָרְפֶע ,בָצְחַמ ,תֹורְפַע רעד (}) ץרַא

 רּורְפַח
 אֵפֹור רעד (}) טצרַא

 ףֹוׁשיִּביִכְרַא רעד (}) ףָאשיביצרַא

 תֶרֹמְזִּת רעד (ס) רעטסעקרָא

 ִּתְרָמְזִּת ידַא לַארטסעקרָא

 רָמְזִתְמ ידַא טרירטסעקרָא
 דָמֹּג ,(הדמ) הָּמַא רעד (ןע) ןישרַא

 ְךיִנְרַז ,ןֶסְרַא רעד קינעשרַא

 רָפֵא רעד 60 שַא

 לָבֲח װדַא !דָאש ַא

 רֶפֵאְו רֶפָע רעד ךערָאּפ-ןוא-שַא

 הָליֵמ רעד (רעמייב) םיױבשַא
 הָרְפֲאַמ רעד (ס) רעכעבשַא

 לָׁשָמְל ,גָהְנִמְּכ װודַא רעגייטש ַא

 הָרְפֲאַמ סָאד (ךע) לצעטשַא

 ֵרּורְפַא ידַא קישַא
 יזַנְּכֶׁשַא ידַא שיזנּכשַא

 יִדַנְּכְׁשַא ידַא רעזנּכשַא

 ַחיִר ,תָצְקִמ ,ץּוצְמִק ידַא קעמש ַא



 ב תֹואָה רעד/יד (ןתיב ,תיב) ב

 ,ףיִקְׁשַּת ,תּונְנֹוּבְתִה יד (ןע) גנוטכַאבָאב

 תּולְּכַּתְסִה

 ֵּכַתְסִה ,ןֵנֹוּבְתִה ,ףֵקְׁשַה ו ןטכַאבָאַאב
 ףיִקְׁשַמ רעד (ס) רעטכַאבָאַאב

 יד (ןע) גנוקיאורמואַאב ,גנוקיורמואַאב

 תוכהה ,טרפח יקהררש
 ,דֵרֲחַה װ ןקיאורמואַאב ,ןקִיורמואַאב

 ֵּגְרַה ,ַעְרפַה
 גאָּד װ ךיז ןקיאורמואַָאב ,ןקִיורמואַָאב

 עֵּפְׁשַה װ ןסולפנַײאַאב

 רֶלְבַל ,דיקָּפ רעד (ס) רעטמַאַאב

 דּוּבִע יד (ןע) גנוטעברַאַאב

 דַּבַע וו ןטעברַאַאב

 לֹוּפ רעד (סע) בָאב

 יִמָמַע ;הָנְקְז הָׁשֶא לֶׁש ידַא עקסּבַאב
 תֶדְלַיְמ ;הָנקָז :הָפִׁשַכְמ יד (ס) עבַאב
 אָּתְבַס יד (ס) עבָאב

 ןּופָא ,לֹוּפ יד (ס) עבָאב

 הֶלְיַל רַּפְרַּפ סָאד (ך) עלעבַאב
 הָמָדֲא ַחּוּפַּת תַביִבְל סָאד (ך) עלעבָאב
 הָתּודִּב ,טַּבְזייִצ יד (ס) הׂשעמ-עבָאב

 לֶלְּג ,לֶלֶּג ; הָנֵקְז :הָפְׁשַכְמ יד (ס) עצעבָאב

 הֶל'אָּתְבַס יד (ס) ישעבָאב

 הקּותְמ םיִרָמְׁש תַגּוע יד (ס) עקבַאב

 ּךֶרֵע לק רָבָּד :לֵלּג ,לָלֶּג יד (ס) עקבָאב
 ַחֵּתְרַה װ ןעִירבַאב

 םּוחְּת םֹחָּת װ ןעמערבַאב

 טֶּטַח װ ןערבָאב

 ןֹורְׁשִּכ לַעַּב ,ןָנֹוחְמ ,רֶׁשְכִמ ידַא טבַאגַאב

 תֹודָוְזִמ ,ןֶעְטִמ רעד (}) שזַאגַאב

 אָּת ,תֹודָוְזִּמַה ףַּדַמ רעד (ס) קינשזַאגַאב
 תֹודָוְזִּמַה

 ַעּובָצ ידַא שיטָאגַאב

 דֹדָׁש ,לֹוָּג ,קׂשָע װ ןעלזגַאב

 ;ןּוׁשְּד ,הָאָרְּפַה יד (ןע) גנוקיטיגַאב

 הָחָּבְׁשַה

 ןֵׁשַּד ,הָרְפַה װ ןקיטיגַאב
 ַעֵצַּב ,הֹׂשָע ,גהָנ װ ןײגַאב

 גַהַנְתִה ,קֶּפַּתְסִה װ ךיז ןיײגַאב

 ,תּובֲהַלְתִה יד (ןע) גנורעטסַײגַאב

 תּורְרֹועְתִה

 בֵהְלַׁש ,בָהְלַה װ ןרעטסַײגַאב

 ,בֵהֵלְתִה ,בֵהָּלִה װ ךיז ןרעטסַײגַאב

 בֵהְלַּתְׁשִה
 בָהְזִמ ידַא טדליגַאב

 בָהָזְּב ּוּפִצ ,הָבָהְזַה יד (ןע) גנודליגַאב

 בָהזְּב הֵּפֵצ ,בֵהְזַה װ ןדליגַאב

 ףֶקֹּת ןֹתָנ וו ןקיטליגַאב
 םַּכְׁשַה רעד (ס) ןעניגַאב
 םֵּכְׁשַה ודַא ןעניגַאב

 תּוסָח ,דּוּדִצ ,הָדֲהַא יד (ןע) גנוקיצניגַאב

 לֵקָה ,הֹצָר ,דֶסֶח הֹטָנ װ ןקיצניגַאב

 הָכיִפְׁש ,הָקיִצִי יד (ןע) גנוסיגַאב

 ךֹפָׁש ,קּוצ װ ןסיגַאב

 יט יד (ןע) ר



 ךיז ןדָאב -- ןטײלגַאב

 הֹוָל ,הֶּוַל װ ןטײלגַאב

 רֶׁשא יד (ןע) גנוקילגַאב
 רֶׁשַא װ ןקילגַאב
 -לָצֲא בֹנָּג וו ןענעבנגַאב
 תּוניִנֲח ,הָניִנֲח יד (ןע) גנוקידענגַאב

 ןֵנֹוח ,ןֹנָח וו ןקידענגַאב

 הָניִנֲח ןֵתֹונ רעד (ס) רעקידענגַאב

 ןֹודיִּכ רעד (}) טענגַאב

 הָׁשיִגְּפ יד (|) שינעגעגַאב

 שנָּפ װ ןענעגעגַאב

 ׁשֵגָּפִה װ ךיז ןענעגעגַאב

 הָטְלְׁשַה יד (ןע) גנוקיטלעװעגַאב
 טֵלְׁשַה װ ןקיטלעװעגַאב
 תּוקְּפַּתְסִה יד (ןע) גנונעגונעגַאב

 קֶּפַס װ ןענעגונעגַאב

 קּפַּתְסִה װ ךיז ןענעגונעגַאב

 ,קֶׁשָח ,הָהיִמְּכ ,זַע ןֹוצָר רעד (}) רעגַאב

 הָקְׁשָח
 קֹׂשֲח ,ַהֹמָּכ ,הֹצָר װ ןרעגַאב

 הָפיִזְנ ,הָרָעְּג רעד (}) בָארגַאב

 הָרּובְק יד (ןע) גנובָארגַאב

 סֶּלַעְתֶה װ ךיז ןעלבַארגַאב
 ףֹזָנ ,רעֶּג ;רבק װ ןבָארגַאב

 ,ֹומְצַע תֶא רבָק װ ךיז ןבָארגַאב

 ןַבְרַחְתִה"
 הָנָבֲה ,הָגָּׂשַה ,הֶׂשיִפְּת יד (ןע) גנופַײרגַאב
 ןֵבָה ,גֵׂשַה ,ׂשֹפֶּת װ ןפַײרגַאב
 דֹוסִי ,קּוּמִנ ,הֹקָמְנַה יד (ןע) גנודנירגַאב

 דֵּסַי ,קֵּמַנ װ ןדנירגַאב

 תַּכְרְּב ,הָכָרְּב יִרְבִּד יד (ןע) גנוסירגַאב

 םֹולָׁש

 יֵנְּפ םָּדִק ,הָכָרְבִּב לֵּבַק װ ןסירגַאב

 גֶּׂשִמ רעד 0 ףירגַאב

 ,הָרָעְג ;הָרּובְק סָאד (}) שינעבערגַאב

 הָפיֵזְ
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 גָיְס ,הָלָּבְגַה יד (ןע) גנוצענערגַאב

 גּיִסְמ ,לָּבְגִמ ידַא טצענערגַאב

 גיס ,לֵּבְגַה װ ןצענערגַאב

 לֵבָּגִה ,קֵּפַּתְסִה װ ךיז ןצענערגַאב

 הָציִחְר ,ץָחְרֶמ יד (רעדעב) דָאב

 ַחֵּקִּפ ,ןּותָמ ,ןֹובָנ ידַא טכַאדַאב

 הָיְדֹוה יד (ןע) גנוקנַאדַאב
 הֵדֹוה װ ןעקנַאדַאב
 הָכיִרְצ ,תֶכֹרְצִּת רעד (}) ףרַאדַאב

 ְךֶרָצִה ,ְּךֹרָצ וו ןפרַאדַאב

 הָכיִרְצ יד (|) שינעפרַאדַאב
 יד (ןע) גנורעױדַאב רעד (ן) רעױדַאב

 תּורֲעַטְצִה

 רַעַצְמ ידַא ךעלרעױדַאב
 רַעַטְצִה װ ןרעױדַאב

 ּוּלָפֲא ודַא ַײדָאב

 תּוביִׁשֲח ,תּועָמְׁשַמ רעד (}) טַײדַאב

 ,תּוביִׁשֲח לַעַּב הֶיָה ,ןָמיִס ׁשֵּמַׁש װ ןטַײדַאב

 ַעֵדֹוה ,רֹמָא

 הָיָנְתַה ,יאַנְּת רעד (}) גנידַאב

 ,הָיָנְתַה ,בָצֵמ ,יאַנְּת יד (ןע) גנוגנידַאב

 תוזֲאָנְת
 יאֵנְּת לַע ,הָנְתִמ ידַא טגנידַאב

 תַעיִבְק ,חַּקִּמַה לַע דֹמֶע װ ךיז ןעגנידַאב

 ריִחְמ

 יאֵנְּת לַע ,הָנְתִמ ידַא קיגנידַאב

 תּורָׁש יד (ןע) גנונידַאב

 תֶרָׁש װ ןענידַאב

 תֶרֶׁשְמ רעד (ס) רענידַאב

 תֶרָזֹוע ,תָתְרָׁשְמ יד (ס) ןירענידַאב

 םיִתְרָׁשְמ תֶוָצ יד (|) טפַאשרענידַאב
 הָצְחַר-קּולֲח רעד (}) טַאלַאכ-דָאב
 חַטֶׁש ,הָמָדֲא ,עקרק ;דֹוסְי רעד (ס) ןדָאב

 ץ'חָר װ ןדָאב

 ץֵחַרְתִה יו ךיז ןדָאב
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 ןָתְבַח רעד (ס) רענדָאב

 ףּוּפִח ,יּוּפִח ,יּוּסְּכ יד (ןע) גנוקעדַאב

 ףֹפָח ,הֹפָח ,הֹסָּכ װ ןקעדַאב

 הֶּסַּכְתִה וװ ךיז ןקעדַאב

 ֵנְפִל הֶּלַּכַהש אֹר יּוּסִּכ סָאד סנקעדַאב

 הָּפָחַה
 תֶכֹרְצִּת ,הָכיִרְצ סָאד ({) שינעפרעדַאב

 -דָגָּב ,םָי-דָגָּב רעד (ןע) םויטסָאק-דָאב

 הָצְחַר
 םּויִא ,ןּוּכִס יד (ןע) גנּוָארדַאב

 לֶזְרַּב-טּוח םֶע ףּוּפִל יד (ןע) גנוטָארדַאב

 לֶזְרַּב-טּוח םֶע ףֶּפַל וו ןטָארדַאב

 לָזְרַּב-טּוח םִע ףֵּפל יי ןעוו עטָארדַאב

 םָיַא ,ןֵּכַס װ ןעָארדַאב

 ןֵּכַּתְסִה װ ךיז ןעָארדַאב

 ץֵחַל ,הֶׂשיִגְנ ,ׂשּוּגִנ יד (ןע) גנוקירדַאב

 ץֹחֶל ,ׂשֹגָנ װ ןקירדַאב

 ׂשֵגֹונ רעד (ס) רעקירדַאב

 הָחְמִמ ,הָּסִנְמ ,יִקָּב ידַא טנווַאהַאב

 ,תּויְחְמִמ ,תּואיִקְּב יד ({) טײקטנװַאהַאב
 תּונָעְדַי

 ,הָנָמְטַה ,הֶרָּתְסַה יד (ןע) גנוטלַאהַאב

 אֹובֲחַמ ,הָסְחַמ ,הָעָנְּצַה ,הָנָמְכַה
 ,ןֹמָּכ ,ןִמָטֵה ,ןֹמָט ,רֵּתְסַה ו ןטלַאהַאב

 הֵּסַּכ ,ַעֵנְּצַה ,אֵּבְחַה

 אֵּבַחְתִה ,ןֵמָּטִה ,רֵּתַּתְסִה יי ךיז ןטלַאהַאב
 טְלְקִמ ,ריִּתְסַמ רעד (ס) רעטלַאהַאב

 תּוסֲחַיְתִה ,לּוּפִט יד (ןע) גנולדנַאהַאב

 סֵחָיְתִה ,לֵּפַט װ ןעלדנַאהַאב

 דָחֶאְמ ,רּוׁשָק ,גּוְזִמ ,דּומָצ ידַא ןטפָאהַאב
 ץיִּמַא ,זָעֹונ ידַא טצרַאהַאב

 הָזָעֶה ,בֵל ץֶמֹא יד (|) טײקטצרַאהַאב

 ןֹועָמ ,ןּוּכִׁש יד (ןע) גנוזױהַאב
 םיִּתָּבַּב בֵׁשֹוה ,ןֵּכַׁש יו ןזױהַאב
 ןּועָט יד (ןע) גנוטּפױהַאב

 ךיז ןענערָאװַאב -- רענדָאב

 סֹרְּג ,ןֹעֶט װ ןטּפױהַאב

 םּוּמִח ,הָקָּפַה יד (ןע) גנוצײהַאב

 םָּמַח ,קָּסַה װ ןציײהַאב

 עֵיַסְמ ,ליִעֹומ ,רֶזֹוע ידַא קיפליהַאב
 ,הָנָּפְצַה ,רֵּתְסֶה יד/סָאד (}) שינעטלעהַאב

 הָנָמְכַה ,אֹובֲחַמ
 ,תּונְּוּדְזִה ,הָדָמְּצַה יד (ןע) גנוטפעהַאב

 תּורְׁשַקְתֶה ,תּורְּבַחְתֶה

 רֶׁשַק ,רֵּבַח ,גּוַז ,דֵמְּצַה וו ןטפעהַאב
 ,רֵּבַחְתִה ,גּוְַזִה ,דֵמָצִה װ ךיז ןטפעהַאב

 רֵׁשֹקְתִה
 ;תּוטְּלַּתְׁשִה ,שּוּבִּכ יד (ןע) גנושרעהַאב

 תּוקָּפַאְתִה
 טֶּלַּתְׁשִה ,שבָּכ װ ןשרעהַאב

 קֵּפַאְתִה וו ךיז ןשרעהַאב
 ,הָחָגְׁשַה ,הֶרָיִמְׁש יד (ןע) גנוכַאװַאב

 ַחּוקִּפ
 ַחֵּקַּפ ,ַחֵּגְׁשַה ,רֹמָׁש וו ןכַאװַאב

 רּועְי יד (ןע) גנודלַאװַאב

 רַעַי װ ןדלַאװַאב

 הָיַקְׁשַה ,הָאֵקְׁשַה יד (ןע) גנורעסַאװַאב

 הֵקְּׁשַה װ ןרעסַאװַאב

 ׁשּומָח ,ןָיִזְמ ידַא טנּפָאװַאב
 ׁשּומִח ,ןּויִז יד (}) טײקטנּפָאװַאב

 ׁשּוּמְח ,ןּויִז יד (ןע) גנונעפָאװַאב

 ׁשֵּמַח ,ןּיַז װ ןענעפָאװַאב

 ׁשֶּמַחְתִה ,ןַּּרְזִה וו ךיז ןענעפָאװַאב
 ריִעָׂש ,לֶּדִגְמ ידַא ןסקַאװַאב

 חָטְבִמ ידַא טנרָאװַאב

 ַחּוטְבִא ,הָחָטְבַה יד (}) טײקטנרָאװַאב

 ;הָיָנְתַה :ַחּוטְבִא יד/סָאד (}) שינערָאװַאב

 תּוגּיַּתְסִה

 חַטְבַה װ ןענערָאװַאב

 תֶא ַחֵטְכַה ,גֵּיַּתְסִה װ ךיז ןענערָאװַאב
 ֹומְצַע



 ןעלטיטַאב -- גנוֿפרַאװַאב

 ,הָּירְז ,הָמיִגְר ,יּוּדִי יד (ןע) גנוֿפרַאװַאב

 הקרְו
 גּוּזַה לַע םיִּקַּתְמַמ תַּיִרְז סָאד סנּפרַאװַאב

 ףכקה ןפוכ
 ַעֹמָּד ,תֹועָמֶד הָּסַּכְתִה וי ךיז ןשַאוװַאב

 ןּוּכִׁש ,רּוּיִּד יד (ןע) גנוניֹוװַאב

 ןֵּכַׁש ,ןֹכָׁש ,רּוּד יו ןעניוװַאב

 ,תּולֲעַּפְתִה ,הָצָרֲעַה יד (ןע) גנורעדנּוװַאב

 הָרֵקֹוה

 רֵקֹוה ,ןִמ לֵעַּפְתִה ,ץֶרֵעַה װ ןרעדנּוװַאב

 רָהְרָהְמ ידַא טכַאזַאב

 ׁשֵׁשֹוח ,גַאֹוּד ,גָאְדִמ ידַא טגרָאזַאב

 ׁשֶׁשֲח ,הָדָרֲח ,הָנָאְּד יד (}) טײקטגרָאזַאב
 ׁשֹכָר ,דּיַטְצִה װ ךיז ןגרָאזַאב

 (גיראב) הָפָׂש יד (ןע) גנומוזַאב

 (גיראב) הָפָׂש הֹׂשָע װ ןעמוזַאב

 עֶרָזְּב קּוּבִא ,הָעְרְזַה יד (ןע) גנונעמוזַאב

 עֶרָזְּב קֵּבַא ,ַעֹרָז װ ןענעמױזַאב

 שּוּפִח ;רּוּקִּב רעד (}) ךוזַאב

 שֵּפַח ;רֵּקַּב װ ןכוזַאב

 רֵּקַבְמ רעד (ס) רעכוזַאב

 םָּיִסְמ ,לָּדְבִנ ,דָחָיְמ ,דּוחְל ידַא רעדנוזַאב

 יִנֹׂש ,הָלָּדְבַה ,דּוחַי יד (}) טייקרעדנוזַאב

 ןֹוחָצְנ ,ַחּוצִנ יד (ןע) גנוגיזַאב

 חָצֵנְמ ידַא טגיזַאב

 ַחַצַנ װ ןגיזַאב

 ,הָאָצֹוה ,רּועְּב ,קּולָס יד (ןע) גנוקיטַײזַאב

 הָרְקִצ ,הָרָּפֲה
 רֵסּוה ,אָצּוה ,רֶעֹבְמ ,קָּלִסְמ ידַא טקיטַײזַאב

 רֵסָה ,אֵצֹוה ,רֵעַּב ,קֵּלַס װ ןקיטַײזַאב

 ףֶסֶכְּב יּוּפִצ יד (ןע) גנורעבליזַאב

 ףֶָכְּב הָּפְצֶמ ,ףֶסֶכִמ ידַא טרעבליזַאב
 ףֶסֶכְּב הָּפִצ ,ףֵסְכַה װ ןרעבליזַאב

 ַחּוּבִׁש ,לּוּלִה ,לֵּלַה רעד גניזַאב

 הָריִׁשְּב חַּבַׁש ,הֶריִׁשְּב לֵּלַה װ ןעגניזַאב
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 בָׁשֲחְמ ידַא טניזַאב

 עֶדּומ ,יִתָרָּכַה ,רֵע ידַא טקיניזַאב

 רֵהְרַה װ ךיז ןעניזַאב

 רָּקִע ,דֹוסְי רעד (}) סיזַאב

 יִרָּקִע ,יִדֹוסְי ידַא קידסיזַאב

 הֹקָּתְמַה יד (}) גנוסיזַאב

 קֵּתְמַה װ ןסיזַאב

 תּולַעַּב ,ׁשּוכְר רעד (}) ץיזַאב

 -ִל הֹיָה ,-לַעַּב הֶיָה ,קְזֲחַה װ ןציזַאב

 ׁשּוכְר לַעַּב ,לַעַּב רעד (ס) רעציזַאב

 סּוּסְּב ,דּוסְי יד (ןע) גנוריזַאב

 סּסַּב ,דֶּסַי װ ןריזַאב

 דֵּסַמ ,דָּסִמ ,סיִסָּב יד (ס) עזַאב

 ןֹועְּגִׁש יד (}) טייקנסעזַאב

 ,בּוׁשִי ,הָבָׁשֹוה ,ׁשּוּבִּכ יד (ןע) גנוצעזַאב

 יִנְפִל הֶּלַּכַה תַבָׁשֹוה ;תּוזֲחָאֵה ,סּולְכֶא

 התש
 זַחָאֵה ,סֵלְכַא ,בֵׁשֵי ,בֵׁשֹוה ,שֹבָּכ וו ןצעזַאב

 ַחַאְחִה ,ןְֵַּּׁשִה ,בֵׁשֵיְתִה װ ךיז ןצעזַאב
 הָּפֲחַה יֵנְפִל הֶּלַּכַה תַבָׁשֹוה סָאד סנצעזַאב

 ביִׁשֹומ רעד (ס) רעצעזַאב

 דָמְחֶנ ,בָּבַלְמ ,יִנָּנִח ,םיִסְקַמ ידַא טנחַאב

 הָטָטָּב יד (ס) עטַאטַאב

 דּודְּג רעד (ןע) ןָאילַאטַאב

 בָרֹק יד (ס) עילַאטַאב

 הָשָּגְדַה ,הָמָעְטַה יד (ןע) גנונָאטַאב

 ַחֵמֹוצַה תַרֹוּת יד קינַאטָאב

 ,םיִחָמֶצ רֵקֹוח רעד (ס) רעקינַאטָאב

 ןְקיִנְטֹוּב
 ִנָטֹוּב ,ַחֵמֹוּצַה תַרֹוּת לֶׁש ידַא שינַאטָאב

 ׁשֵּגְדַה ,םָעְסַה װ ןענָאטַאב

 זּומְזִמ ,ׁשּומְׁשִמ יד (ןע) גנוּפַאטַאב

 זַמְזַמ ,ׁשֵמְׁשַמ װ ןּפַאטַאב

 סְלַעְתִה װ ךיז ןּפַאטַאב

 רַאּת קֵנֲעַה וו ןעלטיטַאב
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 תּוביִׁשֲח ,תּועָמְׁשַמ רעד (}) טַײטַאב

 לַעַּב הֶיָה ,תּועָמְׁשַמ לַעַּב הֹּיָה װ ןטַײטַאב

 ןָמיִס ׁשֵּמַׁש ,תּוביִׁשֲח
 תַחיִקְל ,תּוּפְּתַּתְׁשִה יד (ןע) גנוקילײטַאב

 קֶלֶח
 ףֵּתַׁש װ ןקילײטַאב
 ףֵּתַּתְׁשִה װ ךיז ןקילײטַאב

 קּולִח יד (ןע) גנולײטַאב
 קֹּלַח ,קלָח װײ ןלײטַאב

 ןיִדָע הָנְתִּכ גיִרֲא ,טְסיִטָּב רעד (}) טסיטַאב

 טְסיִטָּב לָׁש ידַא ןטסיטַאב

 ריִחְמ ַעֵצַה ,ַעֵצַה ,הֶּוַצ װ ןטָאב
 בֵרָע ,םיִעָט ידַא טמעטַאב

 ִּלַמְׁשַח סָּנַּפ יד (ןע) ײרעטַאב
 ,לַמְׁשַח תַלְלֹוס ,רֵּבְצַמ יד (ס) עירעטַאב

 הָלְלֹוס

 ,תּובְׁשַחְתִה ,ןּויִע ,לּוּקֶׁש רעד טכַארטַאב

 תּונְנֹוּבְתֶה

 ,ןּויִע ,לּוּקִׁש יד (ןע) גנוטכַארטַאב

 תּונְנֹוּבְתִה ,תּובְׁשַחְתִה

 בֵׁשַחְתִה ,בֹׂשָח ,לֹקָׁש ,ןִּיַע װ ןטכַארטַאב

 קדָּב ,יָּב
 רֵדֹוק ,םּוגָע ,בּוצֶע ידַא טכירטַאב

 תּוסְנָּכִה :הָכיִרְּד יד (ןע) גנוטערטַאב

 סֵנָּכִה ;ְךֹרָּד וו ןטערטַאב

 ,םּוכְס ,תּולֲע ,ְּךֶרֵע רעד (}) ףערטַאב

 תּומְּכַּתְסִה

 -ִל ַעֵּגַה ,םֵּכַּתְסִה ,הֹלָע װ ןפערטַאב

 הָדיִסֲח רעד (סצ) ןַאשטָאב

 בּויְחְּב לֵּבַק ,רֶׁשַא װ ןעָאיַאב

 ׁשיִׁשַק ,םיִמָּיַּב אָּב ידַא טנרָאיַאב

 הָמָרְחַה ,םֶרֵח רעד (}) טָאקיָאב

 םֶרְחִמ ידַא טריטָאקיָאב
 םֵרְחַה װ ןריטָאקיָאב

 !ָךַרְט טניא ךַאב

 טבילַאב -- טַײטַאב

 רּוּדַּכ רעד/יד 0 לַאב

 ףָׁשֶנ רעד (רעלעב) לַאב

 טֵּפְטַּפ װ ןעשטעבַאלַאב
 הָמּוהְמ ,טֶלְחִמ רֶדֵסייֵא רעד (ןע) ןַאגַאלַאב

 הָכּובְמּו

 הֶׂשֹוע רעד (סע) קישטשנַאגַאלַאב

 תֹומּוהְמ

 רֹוצָמ יד (ןע) גנורעגַאלַאב

 רֹוצָמ םיִׂש ,-לַע רּוצ װ ןרעגַאלַאב

 ןּועָט ,סּומָע ידַא ןדָאלַאב

 ןַעְטַה ,סֵמֲעַה װ ןדָאלַאב

 הָדֶּלַּב יד (ס) עדַאלַאב

 הקָיַלְלָּב יד (ס) עקַײלַאלַאב

 ֹולַּב ,ַחֵרֹוּפ רּוּדַּכ רעד (ןע) ןָאלַאב

 תּוכִיַּתְׁשִה רעד (ןע) גנַאלַאב

 ְךיַּתְׁשִה װ ןעגנַאלַאב

 ןָזֲאֵמ רעד (}) סנַאלַאב

 ןּוזָא יד (ןע) גנוריסנַאלַאב

 ןזַא װ ןריסנַאלַאב

 ,סְמֹע ,הָדָּבְכַה יד (ןע) גנוקיטסַאלַאב

 הָעָׁשְרַה :בּויִח ,ןֹוְּׁשִחְל הָפיִקְז ,הָניִעְט
 ףֹקָז ןֵעְטַה ,סֶמעַה .דֵּבְכַה װ ןקיטסַאלַאב

 ַעַׁשְרַה ;בַּיַח ,ןֹוּבְׁשֶחְל

 ףֹקָז ,ןַעטַה ,סֵמֲעַה ,דֵּבְכַה װ ןטסַאלַאב
 עַׁשְרַה ,בָּיַח ,ןֹוּבְשֶחְל
 עַגְרִּכ ,רֵּתְלַאְל ,דֵּיִמ ,ףֶכֵּת ודַא דלַאב

 יִתָּפ ,יּוהְק רעד (סע) ןַאװלַאב
 ,רָכָׂש יד (ןע) גנונױלַאב רעד (ןע) ןױלַאב

 לּומְג

 לֹמָּג ,רֶכָׂש ןֹתָנ װ ןענױלַאב

 ןֹומָסְרַפֲא ,יִרָצ רעד (ס) סַאזלַאב

 הָטיִנֲח יד (ןע) גנורימַאזלַאב

 טֹנָח װ ןרימַאזלַאב

 יִטְלַּב ידַא שיטלַאב

 בּוהָא ידַא טבילַאב



 ןקרעמַאב -- טבַײלַאב

 ןָסרַּכ ,ןֵמָׁש ,רָׂשָּב לַעַּב ידַא טבַײלַאב

 ןִמֹׂש ,תּונְמַׁש יד ({) טײקטבַײלַאב
 ּוּפִצ ,הָסָמֲעַה יד (ןע) גנוגײלַאב

 הֵּפַצ ,סֵמֲעַה ,םּוׂש װ ןגיײלַאב

 ,ןֹויְִּּב ,ןֹוּבִלֶע יד (ןע) גנוקידילַאב

 םיִנָּפ תַנָּבְלַה ,הָמָלְכַה
 בֶלֶעְנ ידַא טקידיײלַאב
 םיִנָּפ ןֵּבְלַה ,בֵלֵעַה װ ןקידיײלַאב

 בֶּלַעְתִה ו ךיז ןקידיילַאב

 ,"ביִבָס הָמָחְלַה ;יּוּוְל יד (ןע) גנוטיײלַאב

 הָּבַר הָמָחְלַה
 םָחְלַה ,-ביִבְס םֵחְלַה ;הֵּוַל ,הֹוָל װ ןטײלַאב

 ֵּבְרַה
 הָרּואְּת יד (ןע) גנוטכַײלַאב
 רֵאָה װ ןטכַײלַאב

 ּוּפִצ יד (ןע) גנושיילַאב

 הֵּפַצ װ ןשיילַאב
 הָלְיַּפ יד (ס) עילַאב
 ַהֵמְהַמְתִה ,ןֵמז לֵטַּב ,הֹהָׁש װ ןעשטומלַאב
 יִנגְרִּב ידַא שיטַאבעלַאב
 -לַעַּב ,לַעַּב רעד (םיטַאבעלַאב) סָאבעלַאב

 תִיַּבַה

 ,יַח ,םיִּיַח אֵלָמ ,רֵע ,סֵסֹוּת ידַא טבעלַאב

 ליִעָּפ
 תּוליֵעְּפ ,תּויִח ,תּורֵע יד ({) טײקטבעלַאב

 םיִּיַח ַחּור ַחֹפָנ ,הָיֲחַה װ ןבעלַאב

 טֵּפְטַּפ וו ןעשטעבעלַאב

 ְךַרְבַא סָאד (ךע) לסעבעלַאב

 רֹוצָמ יד (ןע) גנורעגעלַאב
 רֹוצָמ םיִׂש ,-לַע רּוצ װ ןרעגעלַאב

 קֵּנַּפ װ ןעװעלַאב

 יִתּונָּמֶא דּוקִר ,טֶּלַּב רעד (}) טעלַאב

 רּוּדַּכ רעד (ס) םעלַאב
 ,ןֵמָז לֵּטַּב ,הֹהָׁש װ ןעשטומעלַאב

 | ַנַמְהַמָתִה
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 תיִרּוּדַּכ סָאד ךע) למעלַאב

 הָמיִּב רעד (ס) רעמעלַאב

 קּוּקִל רעד (}) קעלַאב

 קֵּקַל װ ןקעלַאב

 קלקלְתִה ,קּקלְתִה װ ךיז ןקעלַאב
 טֶּלַבְּב תיִנָדְקַר יד (ס) ענירעלַאב
 ליִעֹומ ,דָּמַלְמ ,ףֶּלַאְמ ידַא קידנרעלַאב

 הָרְטְּוזְּג רעד (ןע) ןָאקלַאב
 ףׁשֶנ תַלְמִׂש סָאד (רע) דײלקלַאב

 ףָׁשֶנ ִדְגִּב יד (ןע) גנודײלקלַאב

 הָרְקִּת רעד (ס) ןקלַאב

 רֵאָּת ,רּיַצ װ ןלָאמַאב
 הָאּוׂשְנ ידַא טנַאמַאב

 אֵּׂשַה וו ןענַאמַאב

 א דֶלֹוקֹוׁש סֶע הָסְפִק יד (ס) ערעינָאבנָאב

 תֹויִרָּכִס
 יִציִלְמ ,רֵּדַּכְתִמ ,חָּפִנִמ ידַא שיטסַאבמָאב
 ,תּוחְּפַנְתִה יד (}) טײקשיטסַאבמָאב

 תּורְּדַהְתִה

 ,הָזְגֶפַה ,הָצָצְפַה יד (ןע) גנורידרַאבמָאב

 הָמיִגְר
 םֹגָר ,זֵּגְפַה ,ץֵצְפַה װ ןרידרַאבמָאב

 לּוּדְְּד ,דּונְדִנ ,לּוטְלִט רעד (ןע) לבמָאב

 לֵּדְלַּד ,דֵנְדַנ ,לָטְלַט װ ןעלבמָאב
 דַנְדַנְתִה וו ךיז ןעלבמָאב
 זָגָּפ ,הֵצָצְּפ יד (ס) עבמָאב

 ,תּולְּרַּתְׁשִה יד (ןע) גנואימַאב ,גנָימַאב

 עהרק
 ןּוׁשְּד ,לּוּבִז יד (ןע) גנוקיטסימַאב

 ןֵׁשַּד ,לֵּבַז וװ ןקיטסימַאב

 ַחרֶטַה װ ןעִימַאב
 ֵּדַּתְׁשִה װ ךיז ןעִימַאב

 ,תּונָנֹוּבְתִה ,הָרָעֶה יד (ןע) גנוקרעמַאב

 הָנָחְּכַה
 הֹאָר ,רֵעָה ,בֵל םיִׂש ,ןֵחְבַה װ ןקרעמַאב
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 ֶבּכַר יד (ןע) ןַאב
 ,ִלָפְּת ,ףּודָׁש ,ׁשֹודָנ ,יִלָנָּב ידַא לַאנַאב

 יִחְטַׁש
 ,תּויִחְטִׁש ,תּולָפְּת יד (}) טעטילַאנַאב

 תֹויָנֹומֲה

 הָנְנָּב יד (ס) ענַאנַאב

 דַחַיְּב ,וָּדְחַי װדַא דנַאנַאב

 הֹנָׁש ,תּוטְׁש הֵׂשֲעַמ הֹשָע װ ךיז ןשירַאנַאב

 תיִׁשְּפִט הָאיִגְׁש
 רַעַטְצִה פמואו ןָאט גנַאב

 טְרָס יד (רעדנעב) דנַאב

 (רפס) ְךֶרֶּכ רעד (רעדנעב) דנַאב

 תֶׁשֹּבְחַּת רעד (}) שזַאדנַאב

 שּוּבְחִּת יד (ןע) גנורישזַאדנַאב

 ׁשַּבְחַּת װ ןרישזַאדנַאב

 ליִצָח יד (ס) ענישזדנָאב
 ןֶלְזַּג ,דֵדֹוׁש ,ַחֵצֹור ,םיִטְסיֵל רעד (}) טידנַאב

 דֹׁש ,תּונָלְזַּג יד (}) טײקשיטידנַאב

 הָיְפּונְּכ יד (ס) עדנַאב

 הָטיִלְּב ;הָמְרֲע יד (ס) עדנָאב

 סמוַּת ,הָפיִטַע ,הָטֲעַמ רעד (}) לָארעדנַאב

 ֹולָּב

 הָבֵקְנ לָצֵא ןיִמ רַביִא יד (ס) עקדנָאב

 קּוּבּד זּוחַא ידַא ןעמונַאב

 לּומְּג ,הָנָּתַמ ,הָבָטֲה ,הָקָנֲעַה רעד ({) סונָאב

 תּוׁשְּדַחְתִה ,ׁשּוּדִח יד (ןע) גנוַײנַאב

 ׁשֶדָחִמ םַקָה ,ׁשֶּדַח װ ןעַײנַאב

 שֵּדַחְתִה װ ךיז ןעַײנַאב
 ׁשּוּמְׁש רעד (0 ץינַאב

 תּוׁשּמַּתְׁשִה ,ׁשּוּמִׁש יד (ןע) גנוצינַאב
 ׁשֵמַּתְׁשִה װ ןצינַאב
 ׁשֵּמַּתְׁשִמ רעד (ס) רעצינַאב

 לְקִיַנ יּוּפִצ יד (ןע) גנולקינַאב

 לֶקִיַנ הֵּפַצ װ ןעלקינַאב
 הָגָׂשַה ,הָנָבֲה ,הָסיִפְּת רעד (}) םענַאב

 ןצוּפַאב -- ןַאב

 תּוגֲהַנְתִה

 גֵּׂשַה ,ןֵבָה ,סֹפָּת װ ןעמענַאב

 גַהַנְתִה װ ךיז ןעמענַאב

 הָבָׁשֲחַמ ,ןֹועָּגִׁש יד/סָאד (}) שינעמענַאב

 תיִנָדְרֹוט

 הָבָטְרַה יד (ןע) גנוצענַאב

 בָטֶרַה װ ןצענַאב

 בֵּטַרְתִה װ ךיז ןצענַאב

 תֶבָּכַר-לַעֹוּפ רעד (ס) רענַאב

 לָסְפַס יד (קנעב) קנַאב

 קְנַּב יד (}) קנַאב

 יאֵקָנַּב רעד 0 ריקנַאב

 ףֶסֶּכ רַטְׁש רעד ({) טָאנקנַאב
 ַחּור-סֹוּכ :הָעּוּב ;חַּפ יד (ס) עקנַאב

 הָּדִעֶס ,הָּתְׁשִמ רעד (}) טעקנַאב

 תּואְקְנַּב יד (ןע) ײרעקנַאב

 יִאְקְנַּב ןֹוּבְׁשִח יד (ס) עטנָאק-קנַאב

 דּוּמִלְּב ןֶדְקַׁש רעד (ס) רעשטעווק-קנַאב

 לֶגֶר-תַטיִׁשְּפ רעד (}) טָארקנַאב

 לֶגָר-טֵׁשֹוּפ יד (סע) קישטטָארקנַאב

 לֶגָר טׂשָּפ װ ןריטָארקנַאב

 (ילכו לוק סַּב רעד (}) סַאב

 סַּבַה לֹוקְּב רַּבַּד יו ןעװעסַאב

 רָצְבִמ ,הָדּוצְמ -עד (ןע) ןָאיטסַאב

 ,הָּיִחְׂש תַכרְּב ,הָכֵרְּב רעד (ןע) ןייסַאב

 רֶגֲאמ
 חַּפַקְמ ידַא טלװעַאב

 חַּפִק װ ןעלװעַאב
 הָרְקֹוה ,דּוּבִּכ ,דֹובָּכ קּוּלִח יד (ןע) גנורעַאב

 רֵקֹוה ,דֹובָּכ קֵּלַח ,ְּךֵרֲעַה ,דֵּבַּכ װ ןרעַאב

 ׁשקְׁשַק ,ְּךֵלְכַל װ ןעקשטַאּפַאב

 רּוטֶע ,טּוׁשק רעד (}) ץוּפַאב

 סּוּכְרִּפ ,רּוטֶע ,טּוׁשק יד (ןע) גנוצוּפַאב

 סָּכְרַּפ ,רֵטַע ,טֵׁשק װ ןצוּפַאב



 רעמוקַאב -- גנולטניּפַאב

 דּוקִנ יד (ןע) גנולטניּפַאב

 דֵּקַנ וו ןעלטניּפַאב
 תּולְּפַנְתֶה רעד (}) לַאּפַאב

 תּולְּפַנְתִה יד (ןע) גנולַאפַאב

 לֵּפַנְתִה װ ןלַאּפַאב

 עּוּבִצ יד (ןע) גנוברַאפַאב

 ַעֹבֶצ װ ןברַאפַאב

 ַחֹּכ יּוּפִי יד (ןע) גנוקיטכַאמלופַאב

 הֶאָׁשְרַ
 ְךֹמָס ,הֵׁשְרַה ,ַחֹּכ הֵּפַי װ ןקיטכַאמלופַאב
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 ,ַחֹּכ הֵּפָיְמ רעד (ס) רעטקיטכַאמלופַאב

 ריִרְגַׁש ;ְּךָמֶסֶמ ,הָׁשֶרֵמ
 תֵּיִׂשֲע ,חַל תּיִׂשֲע יד (ןע) גנוקיטכַײפַאב

 בֹטָר

 בַטְרַה ,ַחֵלְחַל װ ןטכַײפַאב
 םִיַפְנְּכ לַעַּב ,ףָּנִכְמ ;הָלֲעַנ ידַא טלגילפַאב
 םִיַפָנְּכ הֹׂשָע ,ףֵּנַּכ :אׂשָנ װ ןעלגילפַאב
 הָמָּתְכַה יד (ןע) גנוקעלפַאב
 םַּתְכַה וו ןקעלּפַאב
 הָּדִקְּפ רעד (}) לעּפַאב

 דֹקָּפ ,דֵּקַּפ װ ןלעפַאב
 סּולְכֶא ,הָּיִסּולְכּוא יד (ןע) גנורעקלעפַאב

 בֵׁשֵי ,סֵלְכַא װ ןרעקלעפַאב
 קּוּזִח ,רָצְבִמ ,רּוצִּב יד (ןע) גנוקיטסעפַאב

 קֶּזַח ,רֵצַּב וו ןקיטסעפַאב
 הָאָרְפַה יד (ןע) גנורעּפכורּפַאב
 עְרֶזַה ,הֵרְָפַה װ ןרעּפכורפַאב
 ,ןֹוצָר תַעיִבְׂש ,קּוּפִס יד (ןע) גנוקידירפַאב

 חּור תֵרק ,הָאָנֲה
 ןֹוצָר עַבְׂש ,הָצָרְמ ידַא טקידירפַאב

 תַעַּדַה תֶא ַחֵנָה ,ַעּבְׂשַה ,קֶּפַס װ ןקידירּפַאב
 ,רּורְחֶׁש יד (ןע) גנואַײרּפַאב ,גנוַײרּפַאב

 הָלֲאְג ,תּויִמְמֹוק
 יִתּודיִדְי ידַא טדנַײרּפַאב
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 תּודיִדְי הֹׂשָע װ ןדנַײרּפַאב
 דֵדיְתִה װ ךיז ןדנַײרפַאב
 לֵאֹוג ,רֵרְחַׁשְמ רעד (ס) רעַײרּפַאב

 ,םּוּלָׁש יד(ןע) גנולָאצַאב רעד לָאצַאב

 לּומְּג ,םּולְׁשַּת

 לֹמָג ,םָלַׁש װ ןלָאצַאב
 יאֵדְּכ הֹיָה װ ךיז ןלָאצַאב
 תּוכָּיַׁש רעד גוצַאּב

 ,תֹועָצַמ ,יּוּסִּכ ,הָשִמ יִלְּכ רעד (}) גוצַאב

 ִַּפִצ

 ןְכַה ,הָּיִפְּכ ,ץּוּלֶא יד (ןע) גנוגניװצַאב

 סּוּנֶא

 סנָא ,ַחֵרְכַה ,הֹּפָּכ .ְץֵּלַא װ ןעגניוצַאב

 לֶגְׁשִמ ,סֵחַי יד (ןע) גנואיצַאב ,גנוָיצַאב

 הָרָּדְגַה ,רּוּיִצ ,רּואֵּת יד (ןע) גנונעכיײצַאב

 רֵּדְגַה ,רֵּיַצ ,רֵאָּת װ ןענעכייצַאב

 ,תֹועָצַמ ,יּוסְּכ ,יּוּפְצ סָאד (רע) ץכעִיצַאב

 הָּטִמ יִלְּכ
 הֵּסַּכ ,הֵּפַצ װ ןעִיצַאב

 סּוּכְרִּפ ,רּוטֶע ,טּוׁשק יד (ןע) גנוריצַאב

 סֵּכְרַּפ ,רָטֵע ,טֵׁשִק װ ןריצַאב

 יִחְל ,יִחָל יד (ן) קַאב
 ׁשיַּת רעד (קעב) קָאב

 ַעּודֵי ,רָּכִמ ידַא טנַאקַאב

 ,אֵרֹוק לֹוק יד (ןע) גנוכַאמטנַאקַאב

 םיִּבַרְּב םּוסְרִּפ ,זּורְּכ ,הָעדֹוה

 ַעּודָי ,ריִּכַמ רעד רעטנַאקַאב

 הָרָּכַה יד ({) טפַאשטנַאקַאב
 הָחָוְרִּב ,ַחֹונ ידַא םעוקַאב

 הָחָוְר ,תּויִחֹונ יד (}) טייקכעלמעװקַאב

 הָחָוְר ,תּוּיִחֹונ יד (}) טײקמעװקַאב

 הֶלָּבַק רעד םֹוקַאב

 לֵּבַק װ ןעמוקַאב

 לֵּבַקְתִה װ ךיז ןעמוקַאב

 לֵּבַקְמ רעד (ס) רעמוקַאב

 ,הָח
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 תּונְנֹוּבְתִה ,תּולְּכַּתְסִה רעד (}) קוקַאב

 ןֵגֹוּבְתִה ,לֵּכַּתְסִה וו ןקוקַאב

 הָיְנולֹויְרָטְקַּב יד עיגָאלָאירעטקַאב

 קֵּדְיַח יד (ס) עירעטקַאב

 ֹנָא ,דֹפֶס ,ןנֹוק ײ ןגָאלקַאב
 ןנֹולְתִה ,ןֵנֹואְתִה װ ךיז ןגָאלקַאב

 תּונְנֹואְתִה ,תּוכָּב יד/סָאד (}) שינעגָאלקַאב
 (ףוגה תקידבב) הָׁשיִקְנ יד (ןע) גנוּפַאלקַאב

 הָׁשָּבְלַה יד (ןע) גנודײלקַאב
 (הלאשהב) תֹורָצ אֵלָמ ;ׁשָּבִלְמ ידַא טדײלקַאב

 ׁשֵּבְלַה וו ןדיילקַאב
 ׁשֵּבַלְתִה װ ךיז ןדיילקַאב
 ,לּוּקִׁש ,רּוהְרִה יד (ןע) גנורעלקַאב

 תּובְׁשַחְתֶה

 לּוקָׁש ,בָׁשֲחְמ ידַא טרעלקַאב

 בֹׂשָח ,לֹקָׁש ,רָהְרַה װ ןרעלקַאב

 תיִנֵׁש רַהְרַה װ ךיז ןרעלקַאב
 הֹּפָא װ ןקַאב

 הֶּפַאְתֶה װ ךיז ןקַאב

 םִיַיָחְל ןֵקֶז צמ דרעבנקַאב

 ףּורְגֶא רעד (}) סקָאב

 ףֵרְגַא װ ןסקָאב
 ןָפֹורְגֶא רעד (ס) רעסקָאב

 בּורָח רעד (ס) רעסקָאב

 הָרָּטַּמַה תֶא אֵטֲחַה ןלַאפסיוא-םעקָאב

 םֶחָּלִה װ ןפמעקַאב
 ְךָּכַה יד (ןע) גנונעקַאב

 רֵּכַה װ ןענעקַאב
 רֵּכַה װ ךיז ןענעקַאב

 תֶנָחֹוט ןֵׁש רעד (ןייצ) ןָאצקַאב

 הָרָּבְגַה ,קּוּזִח יד (ןע) גנוקיטפערקַאב
 רֵּבְגַה ,קֶּזַח װ ןקיטפערקַאב
 סֶּגַא רעד (}) רַאב

 (האבסמ) רַּב רעד (}) רַאב

 ףֹּת רעד (ןע) ןַאבַארַאב

 לטימורַאב -- קוקַאב

 ףֹפָּת װ ןעװענַאבַארַאב

 לֹוָּג ,דֹדָׁש װ ןעװעבַארַאב

 ַחּוּקִּפ ,לֶרֹוּג רעד טָארַאב

 תּוצֲעַיְתִה יד (ןע) גנוטָארַאב

 ץֵעֵי װ ןטָארַאב

 ץֵעָיְתִה װ ךיז ןטָארַאב
 (ריוא) ץַחַל דַמ רעד (ס) רעטעמָארַאב

 לִיַא רעד (סע) ןַארַאב

 םיִסָכְנ ריִּתַע ,ןֹורָּב ,ןֵזֹור רעד (ןע) ןָארַאב
 תיִנֹורָּב ,תֶנזֹור יד (ס) עסענָארַאב

 הָּתְקִּב רעד (}) קַארַאב

 רָּבְרַּב ,רֶזְכַא ,אָרְּפ רעד (}) רַאברַאב

 ירָּברַּב ,יִרָזְכַא ,יִאָרְּפ ידַא שירַאברַאב
 רַה רעד (גרעב) גרַאב

 הָלָאְׁשַה ,הָפֵּקַה ,יאֵרְׁשַא רעד גרָאב

 ןֹוסְכַלֲא ,ןֹורְדִמ ,דֶרֹומ רעד (}) ּפָארַאגרַאב

 הֵלֲעַמְּב ידַא ,הָלֲעַמ רעד (}) ףױרַאגרַאב

 רָהָה
 יִרָרֲה ידַא קיגרַאב

 לֹאָׁש ,הֹוָל װ ןגרָאב

 םיִרָהָּב סּוּפִט יד (ןע) יירעטעלקגרַאב

 ַעּוּפׁש ,ןֹורְדִמ רעד (ס) ןקורגרַאב

 ,םיִרָה-איֵּג ,קיקָנ רעד (}) טלַאּפשגרַאב

 םיִרָה ןיֵּב רֵצ קֶמֵע
 ןֵקָז יד (דרעב) דרָאב
 תֶׁשֹּב תיֵּב ,תֹונֹוז תיֵּב רעד (}) לעדרָאב

 גיִרָא לָׁש תַחַּבַּג יד (ס) עװרַאב

 ףֵחָי ידַא סעװרָאב
 טקָׁש ,וָלָׁש ,ַעֵגֹור ידַא טורַאב

 הָלֵזְּג ,קֶׁשֹע ,דׂש יד (ןע) גנוביורַאב

 לֹוָּג ,קֹׂשָע ,דֹדָׁש װ ןבױרַאב

 ,הָעָּגְרַה יד (ןע) גנוקיאורַאב ,גנוקיורַאב

 הָטְקְׁשַה ,תּועְגָרַה
 טקְׁשַה ,ַעֵּגְרַה װ ןקיאורַאב ,ןקַיורַאב

 הָעָנְרַה-םַס סָאד (ןע) לטימורַאב



 ןטַאטשַאב -- סרעױזרָאב

 רֹוּב תַצְמֲח סָאד סרעױוזרָאב

 הָּיִנֲאָה דַצ רעד (}) טרָאב

 רונטה ןיב לוק) ןֹוטְיְרָּב רעד (ןע) ןָאטירַאב

 (סבהו

 ְךֶׁשֲעַה יד (ןע) גנורעכַײרַאב

 ַחַּבְׁשַה ,רֶׁשֲעַה װ ןרעכַײרַאב

 רֶׁשֵעְתִה װ ךיז ןרעכַײרַאב

 תַעָקְפַה ,זָרְפֶמ ריִחְמ יד (ןע) גנוסַײרַאב

 םיִריִחְמ

 ָרְפֶמ ריִחְמ ַחֹקִל ײ ןסַײרַאב
 ןֹוּבְׁשֲחְו ןיִּד ,ַחּוּד רעד (}) טכירַאב

 ןֹוּבְׁשֶחְו ןיִּד רֹסָמ ,ַחֵּוַד וו ןטכירַאב

 ַעּודָי ,םָסֶרֶפֶמ ידַא טמירַאב

 בֹוט םֵׁש ,הֶּלִהְּת יד (}) טײקטמירַאב

 בֶרְבַרְתִה ,רֵאָּפְתִה װ ךיז ןעמירַאב

 רֵהָיְתִמ ,רַאָּפְתִמ ,ןֶבָרְבַר יד (ס) רעמירַאב
 תּורֲאָּפְתִה ,תּונָבְרְבַר יד (ןע) ײרעמירַאב

 ,תּונָבָרְבַר יד/סָאד (}) טייקשירעמירַאב

 תּורֲאָּפְתִה

 בּוּבִס ,הֶפֵּקַה יד (ןע) גנולגנירַאב
 בֵבֹוס ,ףֵּקַה װ ןעלגנירַאב

 הָצֲחְמ ,ץִיַח ,םֹוּסְחַמ רעד (סע) רעירַאב

 הָדְקיִרָּב ,סָרְתֶמ יד (ס) עדַאקירַאב

 ׁשּוׁשְמ ,עֶּגַמ ,הָעיִגְנ רעד (}) רירַאב

 ׁשֶׂשַמ ,ששָמ ,ַעגָנ וו ןרירַאב

 ןּוּנִח ,ןָמֲחַר ,םּוחַר ידַא קיצרַאהמרַאב

 םיִמֲחַר ,תּונָמֲחַר יד (|) טײקיצרַאהמרַאב

 סֶּגַא יד (ס) ענרַאב

 תּוליִכְר ,הָזָעְלַה רעד (}) דערַאב

 זַעְלַה ,תּוליִכְר ץֵפָה ,לֹכָר װ ןדערַאב

 ךיֶרֲאַמ ,הָחיִׂש הֵּבְּרַמ ידַא קידוװעדערַאב

 ןֹוׁשָל

 תּונָטְּפְטַּפ יד (}) טייקידוװעדערַאב

 יאֵליִכְר רעד (ס) רעדערַאב

 הָזָעְלַה יד (ןע) ַײרעדערַאב

 +- חָּבְׁשַה ,ה
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 הָקָדְּצַה יד (ןע) גנוקיטכערַאב

 קָּדְצִמ ידַא טקיטכערַאב
 קֵּדְצַה װ ןקיטכערַאב

 ןֹובָנ ,ַחֵּקִּפ ,בֵׁשֲחְמ ידַא טנכערַאב

 ,תּוחְקִּפ ,תּובְׁשָחַה יד (}) טייקטנכערַאב

 הָנּובְּת ,תּוריִהְז

 רהְרה
 לקָׁש ,רֵהָרַה ,בֵׁשְחַה װ ךיז ןענעכערַאב

 ַחּוטֶׁש טיִלְבַּת רעד (}) ףעילערַאב

 רֵּקַׁש ,הָּמַר : "קפָּד" וו ןערַאב

 הָרְבֹוּד יד (ס) עקרַאב

 תֶׁשֶרְבִמ יד (טשרעב) טשרַאב

 ׁשֹרָּב וו ןטשרַאב

 גְזֹומ רעד (ס) רעקנעש-רַאב

 ֹוחְמ ,רָׁשְכִמ ידַא ןעקנָאשַאב
 הֵׂשֲעַמ ,הָריצְי ,הָאיִרְּב רעד ףַאשַאב

 תיִׁשאֵרְּב
 םּוקְי ,הָריִצְי ,הָאיִרְּב יד (ןע) גנופַאשַאב

 םַקָה ,רֹצִי ,אֹרָּב װ ןפַאשַאב
 תּויָּמַר ,תּואָּמַר רעד (ןע) לדניװשַאב

 הָּמַר װ ןעלדניװשַאב

 יד (ןע) גנורעװשַאב רעד רעװשַאב

 הָעָּבְׁשַה
 ַעַּבְׁשַה װ ןרעװשַאב

 ,-לַצ דֵּבְכַה װ ןרעװשַאב

 הָלָעְנַה יד (ןע) גנוכושַאב

 לַעְנַה װ ןכושַאב

 ,הָמָׁשֲאַה ,םּוׁשָא יד (ןע) גנוקידלושַאב

 הָליִלֲע ,גּורְטִק
 דעד (עטקידלושַאב) רעטקידלושַאב

 הָסָמֲעַמ לֵּטַה

 גֵרטִק ,ַעֵׁשְרַה ,םֵׁשֲאַה וו ןקידלושַאב

 הָנָמְטַה ,הָרָּתְסַה רעד (|) טַאטשַאב

 אֵּבְחַה ,ןֵמָטַה ,רֵּתְסַה װ ןטַאטשַאב
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 בָּצֵמ :ביִּכְרַּת ,בֵּכְרֶה רעד (}) דנַאטשַאב

 יָנּוּיִח קֶלֵח ,ביִּכְרַמ רעד ({) לײטדנַאטשַאב
 קּוּבֶא יד (ןע) גנובױטשַאב
 קָּבִאְמ ידַא טבױטשַאב

 קַּבַא װ ןבױטשַאב

 הָמָּכְסַה יד (ןע) גנוײטשַאב
 בָּכְרִמ היָה :םַּכְסַה װ ןײטשַאב

 יד (ןע) גנורעַײטשַאב רעד (}) רעַײטשַאב

 סַמ תַלָּטַה ,יּוּסִמ
 סַמ לֵּטַה װ ןרעַײטשַאב

 םֹרָּת װ ךיז ןרעַײטשַאב

 ,הָטָלְחַה ,הָעיִבְק יד (ןע) גנומיטשַאב

 דּועְי ,הָנָּקַּת ,יּונִמ ,הָעָרְּכַה

 רֶּדְגִמ ,טָלְחִמ ,םיִסְמ ,ַעּובָק ידַא טמיטשַאב

 ,דֲעַי ,דֹעִי ,הֵּנַמ ,טֵלְחַה ,ַעֹבָק װ ןעמיטשַאב

 ןֵקִּת ,ַעֵרְכַה
 ,יָפֹוס ,ְּךֵתֹוח ,ַעיִרְכַמ ידַא קידנעמיטשַאב

 קָהְּבַמ
 ,תּוּמֶא ,רּוׁשִא יד (ןע) גנוקיטעטשַאב

 תּודֲע ,הָחָכֹוה

 תַּמַא ,רֶׁשֲא וו ןקיטעטשַאב

 יִּב הָפָּקַה :הָנָמְזַה יד (ןע) גנולעטשַאב

 יִּב ףֵּקַה ,יָּב בֹכָס :ןִמְזַה װ ןלעטשַאב

 (הלאשהב) יאַּדַּב ,ןֶרְקַׁש רעד (ס) רעלעטשַאב

 ,תֹוּפַּכ ,םיִניִּכַס --ם"ּוּכַס סָאד קעטשַאב

 תֹוגְלְזַמ

 בָּכְכִמ ,בָּכַכְמ ידַא טנרעטשַאב

 בַּכְכַה װ ןענרעטשַאב

 הָנְרְקַה יד (ןע) גנולַארטשַאב

 ןרקַה װ ןלַארטשַאב

 הָׁשיִנֲע יד (ןע) גנופָארטשַאב
 שְנֹעֶל יּואָר ,ׁשיִנָע ידַא ךעלפָארטשַאב
 סֹנִק ,ׁשֶנֲעַה ,ׁשֹנֶע װ ןפָארטשַאב
 רּוּזִּפ ,-לַע יּורז יד (ןע) גנוטישַאב

 רֶּזַּפ ,הֹרָז װ ןטישַאב

 ץכערימשַאב -- דנַאטשַאּב

 ןָתָח לַע םיִּקַּתְמַמ תּירְז סָאד (}) ץכעטישַאב
 ׁשּורֵּפ ,ןֹורְתִּפ ,רֵּבְסִֶה רעד (}) דײשַאב

 ׁשֶרָּפ ,רֹתָּפ ,רָּבְסַה װ ןדיישַאב

 טֶעּומְּב קֶּפַּתְסִמ ,וָנָע ,ַעּונָצ ידַא ןדיישַאב

 ,הָוְנֲע ,תּועיִנְצ יד (}) טײקנדײשַאב

 טְצּומְּב ּתּוקְּפַּתְסִה
 הֶאְרָנ ,ּולָּג ,רּורָּב ידַא ךעלרעּפמַײשַאב

 ליִלֲעַּב
 רַהֹוְּב הָרָאָה יד (ןע) גנונַײשַאב

 רֵהֹוְּב רֵאָה װ ןענַײשַאב

 הָזְגִפַה יד (ןע) גנוסישַאב

 זֵגְפַה װ ןסישַאב

 ,הָסְחַמ ,תּוסָח ,הָּנִגֲה יד (ןע) גנוצישַאב

 חּוטְבִא
 ַחָטֶבַה ,ןֵגָה װ ןצישַאב

 רֵמֹוׁש ,ןֵגֶמ רעד (ס) רעצישַאב

 יִתּנַגֲה ידַא שירעצישַאב

 הָּנַגֲה ,תּוסָח יד (ןע) גנומרישַאב

 רֹמָׁש ,ןֵגֶה וו ןעמרישַאב

 ּוּסְּכ ,דּוּפָר ,לּוזְרִּפ רעד (|) גָאלשַאב

 הֵּסַּכ ,דֵּפַר ,לֶזְרַּפ װ ןגָאלשַאב

 הָליִעְּב ,-םֶע הָביִכְׁש רעד ףָאלשַאב

 לעָּב ,-םֶע בֹכָׁש װ ןפָאלשַאב
 הָטָלְחַה רעד (}) סולשַאב
 טֵלְחַה װ ןסילשַאב
 ,תּופְנָּטִה ,ְךּולְכִל יד (ןע) גנוצומשַאב

 הֶליִלֲע ,הָּבִּד ,הָּבִּד תַאָצֹוה ,הֶצָמְׁשַה ;לּוּבִ

 אֵצֹוה ,הָּבִד אֵצֹוה ;ףּנַט ,ְּךֵלְכַל וו ןצומשַאב

 ץֵמְׁשַה ,-לַע זַעַל
 ,הָּבִר איִצֹומ ,ץיִמְׁשַמ רעד (ס) רעצומשַאב

 זַעֵל איִצֹומ

 ,הָחיִרְמ יד (ןע) גנורימשַאב רעד רימשַאּב

 ַחּורֵמ

 ַחֹׂשָמ ,ַחֹרָמ װ ןרימשַאב

 הָחְׁשִמ ,הָחיִרְמ סָאד (רע) ץכערימשַאב



 רעדער-ךיוב -- גנוצלעמשַאב

 ןּוׁשְּד ,ןּוּמִׁש יד (ןע) גנוצלעמשַאב

 אל ,ןֵּמַׁש וו ןצלעמשַאב
 ,הָתָחְׁשַה ,הָלָּבַח יד (ןע) גנוקידעשַאב

 הָעיִגְּפ

 ַעּוצָּפ ,ַעּוגָּפ ,תֶחְׁשִמ ידַא טקידעשַאב

 ,ַעֹצָּפ ,ַעגָּפ ,תֵחְׁשַה ,לֵּבַח וו ןקידעשַאב

 קֶזָנ םֹרָּג
 תֶּתַמ ,הָקָנַעַה יד (ןע) גנוקנעשַאב

 ןֹתָנ ,קֵנַעַה וו ןעקנעשַאב

 ,הָקָסֲעַה ,ַעֹוצְקִמ יד (ןע) גנוקיטפעשַאב

 הָדֹובֲע ,קָסֵע

 רעד (עטקיטפעשַאב) רעטקיטפעשַאב

 קֶסֶעָמ ,קּוסֶע

 קֵסֲעַה װ ןקיטפעשַאב

 קֵּסַעְתִה װ ךיז ןקיטפעשַאב

 דיִבֲעַמ ,קיִסַעַמ רעד (ס) רעקיטפעשַאב
 -לַעַּב ,הָרְיְצִי ,הֵּיִרְּב סָאד (}) שינעפעשַאב

 םיִּיַח
 םיִהֹלֲא ,רֵצֹוי ,אֵרֹוּב רעד (ס) רעפעשַאב

 יִחְרָכָה ,ןּותָנ ,דָעּומ ידַא טרעשַאב

 הָרְזְג ,לָרֹוּג ,דּועְי יד (}) טײקטרעשַאב

 הָנְזֲה ,הָלָּכְלַּכ יד (ןע) גנוזַײּפשַאב

 ןִזָה ,לָּכְלַּכ װ ןזַײּפשַאב

 סנְרַפְמ ,לֵּכְלַכְמ רעד (ס) רעזַײּפשַאב

 הֶזָּתַה ,סּוּסְר יד (ןע) גנוצירּפשַאב

 ּתַה ,סֶּסַר װ ןצירּפשַאב

 הֶזָּתַה ,רּוּמִנ יד (ןע) גנולקנערּפשַאב

 ֵּתַה ,רֵּמַנ וו ןעלקנערּפשַאב
 רּוּפָס ,רּויִצ ,רּואֵּת יד (ןע) גנובַײרשַאב

 רֵּפַס ,רֵּיַצ ,רֵאָּת װ ןבַײרשַאב

 גּיִסְמ ,לָּבְגִמ ידַא טקנערשַאב

 גֵיָס ,הָלָּבְגַה יד (|) טײקטקנערשַאב

 גיֵס ,לֵּבְגַה װ ןעקנערשַאב

 תּומיִּלַאְּב ,ַחֹכְּב ודַא דלַאװגב
 תּומיִּלַאָּב ,ַחֹכְּב ודַא עדנַארגב
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 הָגָרְדַהְּב װודַא קידהגרדהב

 דגָּב װ ןַײז דגוב

 ביִצְקַּת רעד (|) טעשזדוב

 ביִצְקַּת תַבָּכְרַה יד (ןע) גנוריטעשזדוב

 ביִצְקַּת הֹׂשָע ,ביִצֹקַּת בַּכְרַה װ ןריטעשזדוב
 הָנּולְמ יד (ס) עדוב

 קֹדָּב װ ןַײז קדוב

 בֶרֶע ץֵמָח תּואְצָּמִה קדָּב ןַײז ץמח קדוב
 חַסָּפ

 הָּכס יד (ס) עקדוב

 רַּפ רעד (סע) ַײהוב

 קיִח ,הָזֲח רעד (ס) םעזוב

 ׁשֶפֶנָו בֵלְּב דיִדָי רעד דנַײרפ-םעזוב
 .יִמיִנְּפ סיִּכ יד (ס) ענעשעק-םעזוב

 רֹוּתְפַּכ רעד (ןע) ןָאטוב

 ְךּוסָא ,ןָטָק קּוּבְקַּב רעד (ס) לטוב

 יּוַנְּב ,הָּיִנְּב רעד יוב

 ןְגיִלּוח ,לָבָנ רעד (סע) ןַאיוב

 ןֹויָלִג רעד (ס) ןגיוב

 לּוּקִע ;הָּמִקֲע ;תֶׁשק רעד (ס) ןגיוב
 תַׁשֹק רעד (ס) רעסישנגיוב

 בָצ"תַלְגֶע ,הָּסִכְמ בֶכָר יד (|) דיוב
 לֶבָה ;גַּג תּיְלֲע רעד (ס) םעדיוב

 תּיִלֲעַּב רֶדָח יד (רעביטש) בוטש-םעדיוב

 גֵּ

 ןֶטק רֶדָח סָאד (ךע) לביטש-םעדיוב

 גַּג חּיִלֲעַּב
 סֵרָּכ ,ןֶטֶּב רעד (רעכַײב) ךיוב

 בֵאְּכ ;ןֶטֶּב באְּכ סָאד (ן) שינעמירג-ךיוב

 שאר

 בָאְּכ ;ןָסֶּב בַאְּכ רעד (}) גָאטייוו-ךיוב
 שאר

 ןָטֶּבַה סּופיִט יד סופיט-ךיוב
 רֵּבַדְּמ ,טְסיִלֹוקיִרְטְנְו רעד (ס) רעדער-ךיוב

 ןָטֶּבַה ּךֹוּתִמ
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 ,םֶסיִלֹוקיִרְטְנְו סָאד (ןע) ַײרעדער-ךיוב

 ןֶטָּבַה ְךֹוּתִמ רּוּבִּד

 ןֶליִא ,ץֵע רעד (רעמייב) םיוב

 ןֶמָׁש רעד (ןע) למיוב

 םִיַחָּבְטִמ-תיֵּב יד (ס) עניוב

 הֹׂשָע ,םֵקָה ,הֹּנָּב וו ןעיוב

 יאַּנַּב ,הָנֹוּב רעד (ס) רעיוב

 חַדְק ,ַחּוּדק יד (ןע) גנורעיוב

 ַחְּדַק ,ַחֹדָק װ ןרעיוב

 הָחָּדְקַמ :(שיא) חָּדַק רעד (ס) רערעיוב

 (רישכמ)

 הָמָרְחַה ,םֶרֵח רעד (}) טָאקיוב

 םֶרְחַה װ ןריטָאקיוב

 רֶפֵס סָאד (רעכיב) ךוב

 לֵהַנְמ ,ןְסֵקְנִּפ רעד (ןרָאט) רעטלַאהכוב

 םיִסָקְנִּפ לֵהֵנְמ ,תֹונֹוּבְׁשֶח

 םיִסָקְנִּפ תַלָהְנַה יד (ס) עירעטלַאהכוב

 םיִרָפְס רַחְּסִמ תיֵּב רעד לדנַאהכוב

 םיִרָפְס רֵכֹומ רעד (ס) רעלדנַאהכוב

 ץֶרֶּפִמ יד (ס) עטכוב

 םֹׂשָר ,רֶפָּסַּב םֹׂשָר װ ןכוב

 הָּכַמ רעד (}) ץכוב

 הֵּכַה װ ןעצכוב

 תֹוא רעד (}) בַאטשכוב

 ֹובָתְכִּכ ,יֵלּוּלִמ ידַא ךעלבעטשכוב

 הֶּלֵא ,טיִבָרַׁש יד (ס) עוװַאלוב

 הָמָדֲא ַחּוּפַּת יד (ס) עבלוב
 הָמָּבַה לַע רּוּבִדּב הָאיִגְׁש יד (ס) עבלוב
 יִרָגְלּוּב רעד (}) רַאגלוב

 הָירַגְלּוּב יד/סָאד עירַאגלוב

 תיִרָגְלּוּב ידַא שירַאגלוב

 (בלכ) גֹודְלּוּב רעד ({) גָאדלוב
 הָרְדְׂש רעד (}) רַאװלוב

 רֶׂשָּביִקַרְמ רעד (ןע) ןָאילנב
 ןיִטְלּוּב ,ןֹולָע רעד (ןע) ןיטעלוב

 קידהשוב -- ַײרעדער-ךיוב

 הָעּולְק הָּיִנָמְחַל יד (ס) עקלוב

 ;הָגיִל ,רָבָח ,הֶּדִגֲא ,רֶׁשק רעד (|) דנוב

 הָּפֹוריִא חֵרָזִמְּב םיִלֲעֹוּפ תֶגֶלְפִמ

 קיִהְבַמ ,יָנֹועְבִצ ידַא טנוב

 ,תּומְמֹוקְתִה ,דֶרָמ ,הָדיִרְמ רעד (}) טנוב

 רֶׁשָק
 הָליִבֲח ,דָגֶא ,רֹורְצ רעד (}) טנוב

 רֶׁשֹוק ,דֶרֹומ רעד (|) רַאטנוב

 רֶׁשֹוק ,דֵרֹומ ידַא שירַאטנוב

 תּומְמֹוקְתִה ,הָדיִרְמ יד (|) טײקשירַאטנוב

 דֵרְמַה װ ןעוועטנוב
 דֵרָמְתִה װ ךיז ןעוועטנוב

 רָּבַה רֹוׁש רעד (}) סקָאלפוב
 םיִלָּכ ןֹורָא ,ןֹונְזִמ רעד ({) טעפוב

 קֶפָּדה ,ַחִַּנְתִה ,ׁשֵּגַנְתִה װ ךיז ןעקצוב
 (ץע) רּוׁשָא רעד קוב

 ַעֹרָּכ ,ְךֹרָּב ,הָוֲחַתְׁשִה י ךיז ןקוב
 רֶרְּג תַניִפְס רעד (}) ריסקוב

 ְךׁשָמ ,רֹרָּג װ ןריסקוב
 רֹורָצ ,רֶז רעד (}) טעקוב

 הָמּוהְמ יד (ס) עדרוב

 תֶׁשֹּב-תיֵּב רעד (}) לעדרוב
 יִנָגְרִּב רעד ַאושזרוב

 ִנָגְרִַּב ידַא זַאושזרוב

 דָמַעַּמַה ,תּונָּגְרִּב יד (ס) עיזַאושזרוב

 ָנֹוניֵּבַה

 יִנגְרַּב רעד (ןע) יושזרוב

 הָמֲהַנ ,הָיְמֶה יד (ס) עשטרוב

 ןגֶר ,ןֹטָר ,םֹהָנ ,הֹמָה װ ןעשטרוב

 ןּוּגִר ,ןּוּטִר סָאד () שינעשטרוב
 קֵלֶס רעד (סע) קירוב

 רָצֵק ליִעְמ יד (ס) עקרוב

 רָּבֶנֶע רעד (רע) ןיטשרוב

 יִרָּבְנַע ידַא ןעניטשרוב

 הָזְּבִנ ,לֶפָׁש ,יּוזָּב ידַא קידהשוב



 סקוװ-זייב -- לשוב

 הָדיִסֲח רעד (ןע) לשוב

 (חפנ תדימ) לָׁשּוּב רעד (ןע) לשוב

 ץֶרֶפַה ,םֹעָז ,רֹעָס װ ןעוועשוב

 ריִּפְחַמ ,ׁשיִבֵמ ידַא קידנויזב

 ריִעָצ ,רּוחָּב רעד (םי) רוחב

 "הָכיִתֲחִ" ,הָמְלַע ,הָרּוחַּב יד (ס) עטרוחב

 ריִעָצ רּוחָּב ,רַעֵנ רעד (סע) ץערוחב

 םָּנִחְּב ,םָּנִח ידַא קידמניחב

 ןּומַא ,הָנּומָא רעד (ס) ןוחטב

 ןְלְטַּב רעד (םי) ןלטב

 ןֵמְז ַּבְזַּב ,הָלָטַבְל אֵצֹוה װ ןעלטב
 םיִטּוּפְטִפִּב

 תֹודְלֹוּת ,הָיְפָרְגֹיְּב יד (ס) עיפַארגָאַיב

 ׁשיִאָה
 ְך"ַנֵּת ,אָרְקִמ יד (ס) לביב

 היְרְפִס יד (}) קעטָאילביב
 ןָרְפַס רעד (}) רַאקעטָאילביב
 יִכ"ָנֵּת ,יֵאָרְקִמ ידַא שילביב

 רָביֵּב רעד (ס) רעביב
 הָיְמַניִּב יד עימַאגיב

 םּועְז ,ןֵּכְסִמ ,לַּד ידַא ענדיב

 הֶזֲח רעד (}) טסויב

 הָּכְׁשִל ,דֶרְׂשִמ יד (ס} ָארויב

 רֶלְבַל ,דיִקָּפ רעד (}) טסילַארויב
 טְרְקֹורּויְּב רעד (}) טַארקָארויב
 ןֹוטְלִׁש ,הָיְטִרְקֹורּויְּב יד (ס) עיטַארקָארויב

 םיִדיִקְּפַה
 יִטְרְקֹורּויִּב ידַא שיטַארקָארויב

 הָיְטִרְקֹורּויְּב יד ({) טײקשיטַארקָארויב
 -ֵׁש דַע ,רֶׁשֲא דַע ,דַע נָאק ּפערּפ זיב

 םִא דַע ,יָׁש דַע ,רֶׁשֲא דַע ודַא טענַאװ זיב

 יִׁש דַע ,רֶׁשֲא דַע ,דַע ודַא לקזיב

 זּוּב אֵלָמ ,זּובְּב ידַא קידלוטיב

 הָׁשֵּקַבְּב טניא עטיב

 הָשִקַּב יד (ס) עטיב
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 הָשָק :רֵעַצְמ ;ריִרָמ ,רַמ ידַא רעטיב

 יִלְּגְנַא חַלֶמ סָאד (|) ץלַאזרעטיב

 ,םיִרֹורְמ ,תּוריִרְמ סָאד (|) שינרעטיב

 תּופיִרֲח

 ,םיִרֹורְמ ,תּוריִרְמ יד (}) טייקרעטיב

 תּופיִרֲח

 ,בֹורְק ,ָךּומָסְּב ,דַי לַע ,ךּומָס ,דַיְל ּפערּפ יב

 לֶצֶא ,דַצְל
 יָנְׁשִמ ידַא "ַײב

 ְִָּּפ ,לֶפֹק ,ףֶפֶּכ רעד (ן) גייב
 הֵּיִטְנ ,לּוּפק ,הָפיִפְּכ יד (ןע) גנוגייב
 ףיִפּכ ,ׁשיִמּג ידַא קיגייב

 תּופיִפְּכ ,תּוׁשיִמְּג יד (ן) טייקיגייב

 ְךַעַּכ צמ רעד לגייב

 ןטק לּוּפק :ןָטֵק ןֹויֶלִג סָאד (ךעלעג) לגייב

 םַּקַע ,ףֹפָּכ ,לָּפַק װ ןגייב

 ףֵפֹוּכְתִה ,לֵּפַקְתִה װ ךיז ןגייב

 ףיִפָּכ ,ׁשיִמָּג ידַא קידוועגייב
 תּופיִפְּכ ,תּוׁשיִמְּג יד (}) טייקידוועגייב
 חַּפְסִנ ,ףֶרֹצִמ ידַא טגײלעגַײב
 ןָטֵק ךַעַּכ סָאד (ך) עלעגייב
 ןָטֵק ןֹויָלִ סָאד () עלעגייב

 (קודקדב) הָּיִטְנ לָׁש סֵחֵי רעד (}) לַאפגייב

 הָנּולְמ ,ףיִרְצ ,הָּכִס סָאד (ךע) לדַײב
 ןֶהיֵּתְׁש ,םֶהיֵנְׁש נָארּפ עדייב

 םיִניִמ יִנְׁש ווניא ידַא יילרעדייב

 הָלְיַלַּב טכַאנ רעד ַײב

 ליִעֹומ ,ַעיַסְמ ,רֶזֹוע ידַא קיֿפליהַײב

 חַכֹנ היָה װ ןעניוווַײב

 ףֵעֹוז ,ּגְרִנ ,זָגָרֶמ ידַא זייב
 הָעָר ןִיַע סָאד גיוא-זייב

 לֶפָט טָּפְׁשִמ רעד (}) ץַאזַײב

 עַר םָּד סָאד טולביזייב

 הָאיִלְפַמ הָעָפֹוּת סָאד רעדנּווװ-זייב

 ריִאְמַמ לּוּרִּג סָאד סקּוװ-זייב
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 בל עֶר ,ןִיַע רַצ ידַא קיליווזייב

 ,בֵל ַעֹר ,ןִיַע תּורָצ יד (}) טייקיליווזייב
 תּוצְׁשִר

 ַחֵכֹונ ידַא קיאַײזַײב ,קיַײזַײב

 תּוחְכֹונ יד (}) טײקיאַײזַײב ,טײקַיַײזַײב

 ַחֹכָנ וו ןַײזַײב

 תִיַּבַּב װדַא ךיז ַײב

 ְָּרִנ ,ףֵעֹוז ידַא ךעלזייב

 עַגֶּפ ,הָרָצ ,ַעֹר ,עַר סָאד סזייב

 זֶגְרִנ ,ףֵעֹוז ,עַר רעד רעזייב

 ףעֶז ,זֵּגַרְתִה װ ךיז ןרעזייב

 ,תּונָזְגַר ,תּועְׁשָר ,בֵל ַעֹר יד (}) טייקזייב

 ףַעַז

 םֶלָּת ,הָגּורֲע רעד (}) טַײב

 ףּוּלִח רעד (}) טַײב

 ,תּופְּלַחְתִה ,הֶפָלְחַה ,ףּוּלִח יד (ןע) גנוטַײב

 הָרָמֲה
 םֹוּיַּב וודַא גָאטַײב

 םֹוּיַה תֹועְׁש ידַא קיגָאטַײב
 ןיִפיִלֲח-רַחַס רעד לדנַאה-טַײב

 קיִּקַׂש ,קָנְרַא רעד (ןע) לטַײב

 הֵּפַנ ,תֶּלַס װ ןעלטַײב

 רֵמָה ,ףֵּלַח ,ףֵלֲחַה ײ ןטַײב
 ףֶּלַחְתִה װ ךיז ןטַײב

 ןיִפיִלֲח צמ ןשינעטַײב

 טֹוׁש יד (|) שטַײב

 (למשחב) ןיִפּוּלֶח םֶרָז רעד (ןע) םָאױטשטַײב

 תֶזֹרֲחַמ :ןָטָק טֹוׁש סָאד (ךע) לשטַײב

 סֶרֹכְמ ,טְלְבִמ ,יִנָטִּב ידַא קיכַײב
 הָטיִלְּב ;ןָטַּב סָאד (ךע) לכַײב
 טלָּב װ ךיז ןעלכַײב
 הָחיִפְּת ,"סָּנַּפ" ,הָרּוּבַח רעד (}) לַײב
 חָּפְסִנ ,תֶפָסֹוּת ,הָפָסֹוה יד (ס) עגַאלַײב

 חָּפֶסִנ רעד (}) גיײלַײב

 פַס ,ףֵסֹוה ,ףֵרָצ װ ןגײלַײב

 לעטשעג"דליב -- קיליווזייב

 (דומילבויָנְׁשִמ ַעֹוצְקִמ רעד (םי) דומיל-ַײב

 (ףוע לש) הָזָחֶה רַׂשְּב רעד (סע) קיליײב

 ,יֵׁש הָעָׁשְּב ,ָׁשִּכ ,דֹועְּב םעד ַײב--םַײב

 יִּב ,םִע ,ּךּומָס ,דֵיְל
 הָלֵּתְׁשַמ יד (ן) לושרעמייב

 םֶצָע רעד (רע) ןייב

 (ונימודב) יִלָּכ רעד (רע) ןייב

 הֶליֵלַּב װדַא טכַאנַײב

 אָּתְוַצְּב ,דֵחַיְּב ,דַחַי װדַא דנַאנַײב

 ןיִעְלַּג ,הָּנַטְק םִצֵע סָאד (ךע) לדנייב

 םּורּג ,תֹומָצֲע אֵלָמ ידַא קידרענייב

 יִנָצְקֹוע ידַא קיסַײב

 ץקָע ,ְּךשָנ י ןסַײב
 תּודיִרְּג ,תּויְרִּג סָאד (}) שינעסַײב

 (עבצ) ןְוָּב רעד (}) ץַײב

 (עובצל ןְּוַג וו ןצַײב

 תיִפְלַס סָאד (ךעלכעלוק) לכלוקַײב

 ַחֵצַנ ,ַעֵרְּכַה ,"לַע רֵּבַנְתִה וו ןעמוקַײב
 רָּבְרַּפ יד (טעטשַײב) טָאטשַײב

 הָזּוזְמ סָאד (ךע) לדיטשַײב

 ייֵנְפִּב דֹמָע וו ןײטשַײב

 הָמּורְּת רעד (}) רעַײטשַײב

 םֹרָּת וו ןרעַײטשַײב

 םֶרֹוּת רעד (ס) רערעַײטשַײב

 הָמְנִּד ,לָׁשָמ רעד (}) ליּפשַײב

 ןְדְקַׁש :קָקְמ רעד (םערעוו) םערָאװרעכיב

 םיִרָפְס תַאיִרְקַּב
 םיִרָפְס ןֹורֲא יד (קנעש) קנַאשרעכיב

 ןָזֲאֵמ רעד (}) סנַאליב
 ןזַא וו ןריסנַאליב
 הָליִלֲע רעד (םי) לובלב

 םָּד תַליִלֲע לובלב-טולב --
 ,הָרּוצ ,םֶלָצ ,רּויִצ ,הָנּומְּת סָאד (רע) דליב

 גמ
 (רויצל) הָּנַּכ סָאד (}) לעטשעג-דליב



 טַאלב -- גנודליב

 ,דּוּמְל ,ְךּוּנִח ,הָלָּכְׂשַה יד (ןע) גנודליב

 תּוּבִרַּת

 ףֹלַא ,ְךֹנָח ,ְּךֵנַח ,הֵרֹוה ,דֵּמַל װ ןדליב

 יַח ,יִרּוּיִצ ידַא שירעדליב

 רּוּיִצ תַיּולְּג סָאד (ךע) לטרַאקדליב

 ןֹויְליֵּב רעד (ןע) ןָאיליב

 דרֵיְליִּב רעד (}) דרַאיליב

 לֹוזַה ליִזְּב ,ְךֶרֵע לַק ,לֹוז ידַא קיליב

 ףיִדָע ידַא רעכליב
 הָפָּרְעַה ,תּופיִדֲע יד ({) טייקרעכליב
 הָחיִבְנ יד (ןע) גנוליב רעד (|) ליב
 ַחֹבָנ װ ןליב

 סיִטְרַּכ רעד (}) טעליב
 ,םֹוקָמ-אֹּלַמְמ ,ףיִלֲחַּת רעד (ס) םוקמיב

 הָרּומְּת

 הָרֹובְּד יד (ןע) ןיב

 יָנְנִה (ןַײז רזע לעופמ) וו ןיב

 תֶפְקְׁשִמ רעד (ןע) לקָאניב

 רּוּבִחַה תַּלִמ סָאד (רעטרעוו) טרָאװדניב

 ,רּוּבִח ,רֶׁשָק ,הָריִׁשְק יד (ןע) גנודניב

 תּורְּבַחְתִה

 רָּבֲחְמ ,ריִׁשָק ידַא קידניב

 בֵּיַחְתִה ;רֵּבַח ,רׂשק װ ןדניב

 הָביִנֲע יד (ס) עדניב

 הָצּובְק ,דָגָא ,רֹורְצ סָאד (ךע) לטניב

 הָמיִּב ,הָמָּב יד (ס) עניב

 םיִרֹובְּד לֵּדַגְמ ,ןֶרּוַּכ רעד (ס) רעניב

 תֶרְּוַּכ רעד (}) קָאטשניב

 הָציִקֲע ,הָסיֵגְנ ,הָכיֵׁשְנ רעד ({) סיב

 הָרָזֲח תַׁשֵּקַּב רעד (}) סיב

 !םַעַּפ דֹוע ! 'ןָרְדַה טניא סיב

 ְךָּנִה ,ְךֶּנִה (ןַײז רזע לעופמ) טסיב

 הָעּונְּת לַק ,זיִרָז ידַא ערטסיב

 הָרָזֲח ׁשֵּקַּב װ ןריסיב

 | טּועָּפ ,טעּומ ,תָצְק ,טַעְמ סָאד (ךע) לסיב
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 טאל טַאל ,הָנָרְדַהְּב ודַא זַײװכעלסיב

 הָסיִגְנ ,הָכיֵתֲח ,הָסּורְּפ רעד (ס) ןסיב
 ןיִפּוּת ,קיקָר ,טיִוקְסיִּב רעד (}) טיווקסיב

 ןֹומְגָה ,ףֹוׁשיִּב רעד (ן) ּפוקסיב

 קיִטְס ,הָצְמֶא רער (|) קייטספיב
 רַּפ רעד (סע) קיב

 הָבֹור יד ({) סקיב

 הָריֵּב סָאד 0 ריב

 הָּיִתְׁש יֵמָּד סָאד (רע) טלעגריב

 חָרֶזֶא יד/צמ/רעד (ס) רעגריב

 יִחְרְזֶא ידַא ךעלרעגריב

 ריִעָה ׁשאֹר רעד (ס) רעטסַײמרעגריב

 רעד גירקרעגריב יד (תו) המחלמ-רעגריב

 םיִחָרְזא תֶמָחְלִמ
 םיִחָרְזֶא תֹוּיַכְז סָאד (}) טכעררעגריב

 תּוחָרְזֶא יד ({) טפַאשרעגריב
 הָׁשָק הָּפְלִק אֹלְל הָציֵּב רעד (ס) לעכריב

 דָּבַכְמ ,דֹובָכְּב ידַא קידובּכב

 נַּכְתִמ ,ןָּנִכֶמ ידַא קידנוויּכב
 (עבצ) לֹחָּכ ידַא ָאלב

 תיִחּוּפְלַׁש יד (}) זָאלב
 ָתָּׁשַה תיִחּוּפְלַׁש יד זָאלב-ןירוא --

 הָרָּמַה תיִחּוּפְלַׁש יד זָאלבילַאג --

 בָּׁשַמ ,הָפיֵׁשְנ יד (ןע) גנוזָאלב ,רעד (}) זָאלב

 הָפיֵׁשְנ יִלְּכ רעד (}) טנעמורטסניאיזָאלב

 חּוּפַמ רעד (קעז) קַאזיזָאלב
 ןֶציֵל ,ןֹויִקִמ רעד (ס) ןזַאלב

 :ַעֹקָּת :ַחֵּפַנ ,ַחֹפָנ ,בׂשָנ ,ףֹׂשָנ יי ןזָאלב
 םיִּזַג אֵצֹוה

 ץֹחָׁש .ַחְּפַנְתִמ יו ךיז ןזָאלב
 ,הָלָע ,ןֹויָלִג ,ףַּד רעד/סָאד (רעטעלב) טַאלב

 ןֹוּתַע
 ןָחְלָׁשַה ַחּול רעד (רעטעלב) טַאלב

 םֶלֹוע לָׁש ,יִּקֲח-אֹל ,דֶחֶׁשְמ ידַא טַאלב

 ֹוּתְחַּתַה
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 טיִט אֵלָמ ,ׁשֶפָר אֵלָמ ,ַחּולְּד ידַא קיטָאלב

 טיִט ,ׁשֶפָר ,ץֹּב יד (ס) עטָאלב

 הָסֶרֶמ רעד (ס) רעטָאלב

 ןֹולָק ,הָּפְרֶח ,ןֹוָזִּב רעד (ן) שזַאמַאלב

 ֶּזַּב ,ׁשֵּיַּב װ ןרימַאלב
 יִדנֹולְּב ידַא דנָאלב
 דֹדָנ ,הֹטָס ,טֵטֹוׁש ,הֹעָּת װ ןעשזדנָאלב

 ְךֶרּדַּב הֵּיִעְּת יד (}) שינעשזדנָאלב
 ְךֹובָמ :הָדִָדְנ ,היִעְּת יד (ןע) ַײרעשזדנָאלב
 תיִּדְנֹולְּב יד (ס) ענידנָאלב

 -בק ,ןֵרֹוק ,רֵהֹוז ,ץֵצֹונ ,קיִרְבַמ ידַא קנַאלב

 יִקָנְו
 סֶפֹט רעד (ןע) קנַאלב
 בּותָּכִמ קיִר ,קָלָח ידַא ָאקנַאלב

 ןֵּבַל װ ןריקנַאלב

 ץֵצֹונ ,ץֹצָנ ,רֹהָז ,קֵרְבַה װ ןעקנַאלב

 טֵטֹוׁש ,דֹדָנ ,הֹעָּת וו ןעקנָאלב

 ׁשֶּלַח ,רָּוִח ידַא סָאלב
 ֹורְּוִח יד ({) טײקסַאלב
 לֹחָּכ ,הָסיִבְּכ לַחַּכ סָאד (רע) ץכעָאלב

 תּואָּמַר ,אְוָׁש תּורֲאָּפְתִה רעד (}) ףָאלב

 הֵּמַר ,הָעְתַה װ ןפָאלב
 ׁשּוּג רעד (}) קָאלב

 -לַע רּוצ ,-לַע רֹגָס ,םֹסָח וו ןרידַאקָאלב

 רֹוצָמ ,רֵּגְסֶה ,הָמיִסֲח יד (ס) עדַאקָאלב
 רֹצֲע ,בָּכַע ,-לַע רֹגָס ,םֹסָח װ ןריקָאלב

 סְקָנִּפ רעד ({) ץיטָאנ-קָאלב

 הָצְלֲח יד (ס) עקזולב ,(ס) עזולב

 םָּד סָאד ({) טולב

 םָּד-ףֶטֶׁש רעד (}) סוגסיואטולב

 ׁשֶּלַח ,םָּד רַסֲח ידַא םערָאטולב

 םיִמָּד ץֵחְרֶמ יד (רעדעב) דָאבטולב
 םָּד-תַליִלֲע רעד (םי) לובלבטולב

 םָּד-אַמְצ ידַא קיטשרודטולב

 יִמָּר ,םָּדִמ בֹקֶע ידַא קיטולב

 ץכעכיילב -- קיטָאלב

 םָּד דַּבַא ,םָּד תֹתָׁש ,םֵּמַּד וו ןקיטולב

 םֶּד-תַמְקִנ יד המקנ-טולב

 הָעיֵּב ְךֹותְּב םָּד תַּפִט רעד (ס) ןּפָארטטולב

 םָּד תַּלֲאְּג רעד (םי) ךוסכס-טולב

 םיִמָּד תּוכיִפְׁש יד (ןע) גנוסיגרַאפ-טולב

 םֶּד ְךֹפָׁש װ ןסיגרַאפ טולב
 (עבצ) לֹחָּכ ידַא יולב

 קַר װדַא ,ףּוׂשָח ,יּולָּג ,קיִר ידַא זיולב

 (ףוגב הכממ)לֹחָּכ-רֹחָׁש ּפַא ָאלב-עניולב

 חַרָּפ יד (ןע) םולב

 יִציִלְמ ,םיִחָרְּפ ַעֵפֹוׁש ,יִחְרִּפ ידַא קימולב

 חַרֶּפַה-ַעיִבְּג רעד (ס) רעכעבנעמולב

 חַרֶּפַה לֵצְּב יד (סעלעביצ) לביצנעמולב

 תיִבּורְּכ רעד (}) טיורקנעמולב

 בּולְבִל ,הָחיִרְּפ רעד ילב

 ,הָאָנֹוה ,םִיַניֵע תַזיִחֲא יד (ס) עגַאילב

 תיִמרַּת
 םִיַניֵע זַחַאְמ ,יאַּמַר רעד (ס) רעגַאילב

 בּולְבִל ,הָחיִרְּפ יד (ןע) גנואילב ,גנוילב

 טֵּפְטַּפ װ ןעקשטַאילב

 קָרָּב ,רַהֹז רעד (סע) קסַאילב
 ּוּבִל ,יּוהְּד יד (ןע) גנוריקַאילב

 ןֵּבַל ,הֹהָּד װ ןריקַאילב

 סֹוסיִק רעד ()) שטשוילב

 תֶרֶפֹוע רעד (ןע) ַײלב

 הָחיִרְּפַהְו הָמְצָעָה ןַמְז צמ ןרָאי-ילב
 תּורֲאָׁשִה יד (ןע) גנובַײלב

 עַבָק לָׁש ,ריִדָּת ,דיִמְתַמ ,ַעּובְק ידַא קיבַײלב

 רֵאָּׁשִה װ ןבַײלב
 קָרָּב רַסֲח ,רֵהֹז רַסֲח ידַא זיילב
 קיִר םֹוקָמ ,רַעַּפ רעד (}) זיילב

 רֶּוִח ידַא ךיילב

 וּבִל ,רּוּוח יד (ןע) גנוכיילב
 ןֵּבַל ,רֶוַח װ ןכיילב

 ןּוּבִל ,רּוּוְח סָאד (רע) ץכעכיילב



 שיגלעב -- ןעַײלב

 יִּתְרַפֹוע ,תֶרָפֹוע יּוׂשֶע ,רֹפֶא ידַא ןעַײלב

 ןֹורָּפִע רעד (ס) רעַײלב

 ִּתְרַפֹוע ,תֶרָפֹוע יּוׂשֶע ,רֹפֶא ידַא ןרעַײלב

 ןֹורָּפֶע רעד (ס) רעדעפַײלב
 הֶּדִּמַה תַּמַא ,ְךֶנֲא רעד ({) רונשַײלב

 רֹוהְנ יִּגַס ,אָמּוס ,רֵּוִע ידַא דנילב
 ןֹורְּוִע יד (}) טייקדנילב

 בֵהְבַה װ ןעלצנילב
 ה"'ַצְניִלְּב ,תיִתיִבֲח יד (ס) עצנילב
 בּולְבִל ,תַחַרְפִּת סָאד (רע) ץכעִילב

 ץנָה ,בֵלָבִל ,ַחֹרָּפ יו ןעִֶילב
 בֵלְבַלְמ ,ַחֵרֹוּפ ידַא קידנעילב

 הָקָזְבַה ,ּהַגֹנ ,קֶרָּב יד ({) ץילב

 רעריּפּפָא-ץילב ,(ס) רעטײלּפָא-ץילב
 קֶרָּב-איִּלַּכ רעד (ס)

 הָזיִרְּפַהְו ָמְצֶעָה ןֵמְז יד (ן) טַײצילב
 רוְנַסְמ ,ץֵנְצַנְמ ,קירְבַמ ידַא קיצילב
 רּווְנֶס ,ץּונְצִנ ,רַהֹז ,קֶרָּב יד ({) טייקיצילב

 קָרָּב-תַרֹונְמ רעד (ן) ּפמָאלצילב

 הָקָזְבַה-תַרּונ סָאד (ךע) לּפמעלצילב

 קַזְבַה ,קֵרְבַה ,קֹרָּב װ ןצילב

 הֶאְרַמ ,הָצֶצֲה ,טָּבַמ רעד (|) קילּב
 ֵנֹוּבְתִה ,ץֵצָה ,טַּבַה וו ןקילב

 קֶפָס םּוׁש יִלְּב ידַא קידקפס-םושילב
 ץּונצִנ ,רֵהֹּז ,קֶרָּב רעד ({) שטשילב

 ץנְצַנ ,ץ צָנ ,רֹהָז ,קֹרָּב װ ןעשטשילב

 תיִעּוּב ,הָעּוּב סָאד (ךע) לזעלב

 תֹוצּוּב הֵלֲעַה ,ַעַּבְעַּב װ ןעלזעלב

 לש) הָלָע ;(געלב) ןֹוּתִע סָאד (ךע) לטעלב

 תיקְסַּד ;זּורְּכ ;(חמצ

 חַּפ תַסָפָק ,חַּפ סָאד (|) ךעלב

 (געלב) דֹובָּכ תֹוא ; תיִחָּפ סָאד (ךע) לכעלב
 חַּפ לֶׁש ידַא ןכעלב
 רּוְנִס ,ןֹורְּוִע רעד ({) דנעלב

 רַוְנַסְמ ידַא קידנעלב
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 תּואְּמַּתְסִה ,רּווְנִס יד (}) טייקידנעלב

 ,אֵּמַּתְסִה ,םיִרְָנַַּּב הֵּכַה ,רָוְנַס יי ןדנעלב
 ַוְנְַּסִה
 רּווְנִס סָאד (רע) ץכעדנעלב
 הָנָאְׁש ,הָקיִהְנ ,הֵּיְעְג רעד (רע) ץעקעלב

 גֹאָש ,קֹהָנ ,הֹעָּג װ ןצעקעלב

 סֵּמִנְמ ידַא קידסומינב

 תֹוכיִלֲה םיִעְנ ידַא קידתומיענב

 8 תֹואָה יד/רעד עב

 תיִנְטק ,תיִעּועְׁש סָאד (ךע) לבעב

 םִיַעֵמ :ןיִלְטְלַּטִמ צמ סעכעבעב

 לּומְלִמ ,טּוּפְטִּפ סָאד ץכעבעב

 לֵמְלַמ ,טֵּפְטַּפ װ ןעבעב

 יִוְדִּב רעד (ס) רעניאודעב ,רענַיודעב
 ץֶחְרֶמ-תיֵבְּב ׁשָּמַׁש רעד (ס) רעדעב

 הָוְקִמְּב תֶרֶזֹוע יד (ס) עקרעדעב

 אֵטֲאְטַמ רעד (רע) םעזעב

 טּואְט יד (ןע) גנומעזעב

 אָטאַט װ ןעמעזעב

 הָּטִמ סָאד (ן) טעב

 ןֹוטָּב רעד (ןע) ןָאטעב

 תֹועָצַמ ,הָּטִמ יִלְּכ סָאד טנַאװעגטעב

 אָּת-תַּטִמ סָאד (ךע) לטעב

 תֹובָדְנ ץּוּבִק רעד לטעב

 דַי טֹׂשָּפ ,תֹובָדְנ ץֵּבִק װ ןעלטעב

 ,דָי טֵׁשֹוּפ ,תֹובָדְנ ץֵּבַקְמ רעד (ס) רעלטעב

 ןְצְּבִק
 רֶצְפַה ,ןֵנַחְתִה ,לֹאָׁש ,ׁשֵּקַּב וו ןטעב

 ַעֵּצַה וו ןטעב

 ןְּנַחְתִה װ ךיז ןטעב

 הֹעָּג ,גֹאָׁש װ ןעשטעב

 ַעיִבְג רעד (ס) רעכעב

 חַרֶּפַה ַעיִבְּג סָאד (ךע) לרעכעב

 הָיִּגְלַּב יד/סָאד עיגלעב

 תיִּגְלְּב ,יְִּלָּב ידַא שיגלעב
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 יד (ס) (עטסָאבעלַאב) עטתיבה-לעב

 ִיַּב תֶרֶקֲע
 סָאד (ךע) (לסייבעלַאב) לתיבה-לעב

 ְךַרְבַא ,יִנּגְרַּ
 ,סֶחָיִמ ידַא (שיטַאבעלַאב) שיּתבה-לעב

 ןְּרֶעֶמ ,סָּמִנִמ ,ליִצָא
 תִיַּב קָׁשֶמ סָאד (}) טייקשיּתבה-לעב

 לֵהֵנ װ (ןעװעטַאבעלַאב) ןעוועּתבה-לעב

 טלָש ,קֶסֵע לֵהנ ,תִיַּ
 -לַע ץֵפֹוק ,ןֶלֲעַּב רעד (םי) ןלעב

 יי: =

 םיִרּוּפָס רֵפֹוס רעד (}) טסירטעלעב
 תֶרֹּפְס יד קיטסירטעלעב
 רֵזֹוע ,יִנְׁשִמ דֵּמַלְמ רעד (ס) רעפלעב

 דֵּמַלְמִל
 הָרָּפ לָׁש דָלֶו יד (יק) וקעבמעב

 םָתֶס טניא עמ"עב

 ףֹטָח ,סֹפָּת װ ןקידנעב

 ליִתְּפ ,טְרָס סָאד (ךע) לדנעב
 הָניִזְנַּב רעד ןיזנעב

 יקיִלְפ" ,"גְנָּבְז" ,הָטָבֲח רעד () שטנעב

 תָּבַׁש לֶׁש תֹורֵנ צמ טכילשטנעב
 ְךֶרָּב װ ןשטנעב

 אָטּוז תֹוּלִפְּת רּוּדִס סָאד (ךע) לרעשטנעב
 תֹוכָרְּב ליִכַּמַה

 ףֶרְפַרְׁש ,אֵּסִּכ סָאד (ךע) לקנעב
 ףֶרְפַרְׁש סָאד (ך) עלעקנעב
 חַקָל דֵּמַל עלעקנעב ַא ןלעטשוצ --
 ַעֵּגְעַּג װ ןעקנעב

 םיִעּוּגְעַּג סָאד (ן) שינעקנעב

 םיִעּוּגְעַג יד () טפַאשקנעב

 (טסעב ,רעסעב :טוג"-מ) ידַא טסעב
 רֵתֹויְּב בֹוּטַה

 יֵאְרִּפ ,יִרָזְכַא ידַא שילַאיטסעב

 תּואְרִּפ ,תּויִרְזְכַא יד ({) טײקשילַאיטסעב

 רעטָארב -- עטתיבה-לעב

 רֶזְכַא ,אָרָּפ ,הָּיַח יד (ס) עיטסעב

 בֹוט (טסעב ,רעסעב :טוג-מ) ידַא רעסעב

 רֵתֹוי

 ןֶצֲחַׁש ,ןֶרְמִי רעד (ס) רעסייוו-רעסעב

 הָחָּבְׁשַה ,לּולְכׁש ,רּוּפְׁש יד (ןע) גנורעסעב

 ַחַַּּתְׁשִה ,רֵּפַּתְׁשִה װ ךיז ןרעסעב

 קיִטְסְפיִּב ,הָצְמֶא רעד (ס) קיטשפעב
 יִדֹוסִי ,יִרֵּקִע ,יִסיִסְּב ידַא קידמצעב

 ׁשֵּתְכַמ ;הָרָעְק ,רֹויִּכ ,ןֶּגַא רעד (ס) ןקעב

 םֹהָנ ,גֹאָׁש װ ןעקעב

 הָמיִהְנ ,הָגָאְׁש סָאד (}) שינעקעב

 הָפֹוא רעד (ס) רעקעב

 הָּיִפֲאַמ יד (ןע) ַײרעקעב

 הֶבָע ליִעְמ יד (ס) עשעקעב

 בֹּד רעד (}) רעב

 לֵּת ,הָעְבִּג סָאד (ךע) לגרעב

 יִתָעְבִּג ידַא קידלגרעב
 הָרֹוּכ רעד (ס) רעגרעב

 ָץְחַמ ,הֵּיְרְּכ יד (ןע) יירעגרעב

 הָסְרּוּב יד (ס) עזרעב

 הָסְרּוּב רּוסְרַס רעד (ס) רעלקעמ-עזרעב

 (ץע) הָנְבִל יד (ס) עזָאירעב

 ִּבּד ,בֹּד לָׁש ידַא שירעב

 בֹורְק ,רָל בּורֵקְּב ידַא קידכרעב

 (ץע) הָנְבִל יד (ס) עזערעב

 תֶׁשֶרְבִמ סָאד (ךע) לטשרעב
 םִיַמְּב תּודַבְכִּב ּךֹלֶה װ ןעידָארב

 תֶלָּבַי ,תָמֹטְּפ יד (ס) עקוועדָארב

 ַחּור זַע ,ץיּמַא ידַא ווַארב

 !דָדיֵה ! ןֶרֶדַה טניא ָאװַארב

 רּוטְרָט ,ׁשַעַר ,ׁשּוקְׁשִק רעד (סע) גזַארב

 רֶטרַט ,ׁשֹעֶר ,שֵקְׁשַק װ ןעגזַארב
 בֶטֹר יד (}) ךיויטָארב

 הלָצ ,ןֵּגַט וו ןטָארב

 הָּיִלְצִל יִלְּכ ;הָלֹוצ רעד (ס) רעטָארב

 בָצְחַמ ,הָב



 134 עווקורב -- ןַאפטָארב

 ןּוגִטְל ריִס יד (ןע) ןַאפטָארב
 דּופְׁש ,דּוּפַׁש רעד (ן) זיּפשטָארב

 רָכג ,ןֹורָּבִׁש ,ןֹוסָא ,רָבָׁש יד (ן) ךָארב
 רָבָׁש תַרֹוגֲח רעד (ןע) לטרַאגכָארב

 תֹוכיִתֲח ,תֶדֹרְּג ,תֶלֹסְּפ סָאד גרַאװכָארב

 תֶפֹּנִט ,ּךּולְכִל ,הָמֲהָז רעד דורב

 ָּנִטְמ ,םֶהֹזְמ ,ְּךָלְכָלְמ ידַא קידורב
 חָא רעד (רעדירב) רעדורב

 חָא ְּךֶרָדְּכ ,הָוֲחַאְּב ידַא שירעדורב
 ר

 ןָיְחַא רעד (ןיז) ןוזנרעדורב
 תיִנָיְחַא יד (רעטכעט) רעטכָאטנרעדורב הָניִסְרַח ֹוא תיִכּוכְז

 ןֵמָרְבֶח רעד עקרעדורב (ןובשחב) רֵבָׁש רעד (}) לײטכָארב

 תּודיִדְי ,הָוֲחַא יד ({) טפַאשרעדורב (ןובשחב) טּוׁשָּפ רָכָׁש יד (}) לָאצכָארב

 יֵמְלֶּג ,ֹוטּורְּב ידַא ָאטורב םֹורְּב רעד םָארב

 יִאְרִּפ ,יִרָזְכַא ידַא לַאטורב לֹודָּג רַעַׁש רעד ןע) םָארב

 תּואְרִּפ ,תּויִרְזְכַא יד (}) טײקלַאטורב היִוּכ ;הָפֵרְׂש ,הקִלְּד רעד (}) דנַארב

 ִּתְלַּב רֶכֵׁשְל הָלָׁשְבִמ סָאד (ךע) לזַײהיורב (ןברק) הָלֹוע רעד (ס) רעּפָאדנַארב

 יקח דָרֶא רעד (}) זדנָארב

 רָכַׁשְל הָלָׁשְבִמ רעד (ן) זיורב דָרָא יּוׂשָע ידַא ןזדנָארב
 הָסיֵסְּת יד (ןע) גנוזיורב דיִמָצ רעד ({) טעלעזדנָארב

 סיִסָּת ,סֶסֹוּת ידַא קיזיורב הָּיַוְּכ ,הָוְכִמ רעד (ס) ןכײצדנַארב

 סֵסְתַה ,ססָּת װ ןזיורב ַעֹוצְקִמ ,ףָנָע יד (ס) עשזנַארב

 הָסיִסְּת סָאד (רע) ץכעזיורב הָדֵּדְׂשַמ יד (ס) ענָארב

 םָחָל סָאד (}) טיורב דֵּדַׂש װ ןעווענָארב

 םָחְלֶל הָסְפָק יד (ס) עצינטיורב ףּורָׂש ןִיַי רעד (ס) ןפנָארב

 ְךֶרָטְצִה װ ןכיורב דיִמָצ רעד ({) טעלסַארב

 םּוח ידַא ןיורב תֶלֹסְּפ רעד (}) קַארב

 הריב)לָּׁשַּב ;לֵלֹוע װ (ןעיורבנָא) ןעיורב לֵסָּפ װ ןריקַארב

 | ש" | קָרָמ ְךֹותְל ְיִרָּפ רָבָּד םיִׂש ;רֵרֹוּפ ו ןקָארב
 (ןובשחב) רָבָׁש רעד (}) לייטכורב בָלָח ֹוא
 (ןובשחב) טּוׁשָּפ רָבָׁש יד (ן) לָאצכורב ('וכו הצמ) ְךיֶרָּפ רָבָּד סָאד (רע) ץכעקָארב

 םַעַר ,ׁשַעַּג ,הֶּלִמֲה ,ןֹאָׁש רעד (ןע) םורב רַעַי יֵצֲעַל הָחְמִמ רעד (ס) רעקַארב

 ׁשֹעֶר ,שעֶּג ,םעֶר יו ןעמורב הָּכִס ,הָנַּבְכַמ יד (|) שָארב

 ןָיְעַמ ,רֵאָּב רעד (ס ,רע) םענורב תֶרָבֹוח יד (}) רושָארב

 הָזֲח ,דָׁש יד (טסירב) טסורב הָּכַר הָכיִרְכִּב ְּךָרֹכִמ ידַא טרישָארב

 הָזָחֶה תיֵּב רעד (ס) ןטסַאקטסורב הָּכַר הָכיִרְכִּב ְךֹרָּכ וו ןרישָארב

 תיִצּומֲח יד (ס) עצינסורב סַעֹוּכ ,בָלָעְנ ידא זגורב
 ןֶבָא םֶע ףּוצִר ,ףּוצָר בֹוחְר רעד (}) קורב ביִר ,ְּךּוסְכָס רעד (}) זגורב

 הֶּלִגֲע סַעֹוּכ תֶצְק ,בֶלָעָנ תֶצְק ידַא ךעלזגורב

 תֶפֶל יד (ס) עווקורב סעָּכ ,בֵלָעַה וו ךיז ןזגורב
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 ףּוַצְר יד (ןע) גנוריקורב

 ףֵצַר װ ןריקורב

 ףָצֵר רעד (ס) רעריקורב

 ןֹוּתִע ,לֹוז ןֹוּתִע יד (ןע) גנוטַײצ-קורב

 בֹוחְר

 ףּוצִרְל ןְבֶא רעד (רע) ןייטשקורב

 הָוְכִמ ,הֵּיִוְּכ רעד (ןע) ירב

 הָדְגיִרְּב ,הָביִטֲח יד (ס) עדַאגירב

 בָעָּת ,לעֶּג װ ךיז ןעזדירב

 תּועְר ,הָוֲחַא יד (}) טייקכעלרעדירב

 םיִחַא-תֶמָחְלִמ רעד גירק-רעדירב

 תּוזיִרְזִּב לֵהַנ וו ךיז ןהירב

 זיִרָז ידַא שהירב

 תּוזיִרְז יד ({) טפַאשהירב

 תּוזיִרְז יד ({) טייקשהירב

 תֶרֶּגִא ,בָּתְכִמ רעד ווירב

 םיִבָּתְכִמ אֵׂשֹונ ,רֶּוַּד רעד (ס) רעגערטווירב

 תֹואָמְנּד ןֹורְפֶס רעד (ס) רעלעטשנווירב

 םיִבָּתְכִמָל
 םיִבָּתְכִמ רַיְנ סָאד ריּפַאּפווירב

 םיִבָּתְכִמ רֹוזְנָצ רעד (}) רָאזנעצווירב

 םיִבָּתְכִמְל הָרּוזְנִצ יד (}) רוזנעצווירב

 רַאּד תַבֵּת רעד (ס) ןטסַאקווירב

 קיִצִמ ,םֶּלַא רעד (ןע) ןַאטירב

 דַחְפַה ,קֵצָה װ ןעװענַאטירב

 יטיִרְּב ידַא שיטירב

 בֹוטְרִק ,רּורַּפ ,טְרק סָאד (ךע) לזיירב

 יקח יִּתלִּב רָכֵׁשל הָלָׁשְבִמ סָאד (ךע) לזַײרב
 בָחְרֶנ ,בָחָר ידַא טיירב

 בָחְרֶמ ,בֵחֹר יד (}) טיירב

 בֵל-בַחְר ידַא קיצרַאהטיירב

 בֵליתּוביִדְנ יד (}) טיײקיצרַאהטיירב

 רָכֵׁשְל לָׁשַּב װ ןעַײרב

 טֵּפְטַּפ ,רּוּבִּדַה תֶא בַחְרַה װ ןעַײרב

 גנונערב -- גנוריקורב

 םַהֹנ ,הָנָאְׁש רעד (}) לירב

 םֹולֲהַי רעד 60 טנַאילירב

 םִיַפקְׁשִמ גּוז צמ ןלירב

 םֹהָנ ,גאָׁש װ ןלירב

 םַהַנ ,גַאַׁש סָאד ({) שינעלירב
 ַחָּתְרַה ;הֹוָּכ װ ןעִירב

 (םינבלמ) הֶּפָצָר ; רֶׁשָּג יד (}) קירב

 הָטיִעְּב יד (ס) עקירב

 טעָּב װ ןעקירב

 לֵלֹוּתְׁשִה װ ןעוועקירב

 הָרָרְּב לָׁש ידַא קידהרירב

 הָפָׂש ;הָדָּג רעד (}) גערב

 טֵּפְטַּפ ,לֵמְלַמ װ ןעידערב

 ןיִזְרַּבַא רעד (}) טנעזערב

 ץַע ַחּול ,ׁשֶרֶק יד (רע) טערב

 הָרָפֲה ,הָרָיִבְׁש יד (ןע) גנוכערב

 איק ,הָאֵקֲה יד (ןע) גנוכערב

 ריִבָׁש ידַא קיכערב

 רֵפָה ,רֹבָׁש װ ןכערב

 איק וו ןכערב

 ריִבָׁש ידַא קידוועכערב

 הָאְקַה ,איק סָאד (רע) ץכעכערב

 בֵאְּכ ,הָריִבְׁש סָאד (}) שינעכערב

 הֵקְזֲח הָאֵקֲה סָאד (}) שינעכערב

 ףֹונָמ ,לֶזְרַּב טֹומ רעד (ןע) גנַאטשכָארב

 הָּבַּג יד (ןע) םערב

 רֵצְעַמ ,רֹוצְעַמ יד (ס) עזמערב

 תּובֲהַלְתִה ,טֵהֵל :בֶרָצ רעד ןערב

 רּוּנַּת ,רּוּכ ,ןֶׁשְבִּכ רעד (ס) ןוויואנערב

 הָיָאְר אֵבָה ,גֵּׂשַה ,אֵבָה װ ןעגנערב

 הָקַָּה"יִצֲע סָאד ץלָאהנערב
 הָוְכִמ ,הֵּיִוְּכ יד (}) דנּווונערב

 קיִלְּד ,טֵהֹול ,רֲעֹוּב ידַא קידווענערב

 הָקָיִלְּד ,תֶבֶרָצ ,הָפֵרְׂש יד (ןע) גנונערב



 עקדיחי-תב -- לַאירעטַאמנערב

 קֶלָּד ,הָקָּסַה רֶמֹח סָאד (ן) לַאירעטַאמנערב
 קלָּד ,ךֹרָח ,בֹרָצ ,רֹעָּב ,ףֹרָׂש װ ןענערב

 תַבְרָצ סָאד (ן) שינענערב

 ריִעְבַמ ,רֵעְבַמ רעד (ס) רענערב

 קֶלְּד רעד (|) ףָאטשנערב

 בֹוטְרַק ,טְרק סָאד (ךע) לקערב
 רֵרֹוּפ וו ןעלקערב
 רֶרָּפְתַה ,רֵרֹוּפְתִה ךיז ןעלקערב

 םיִלּותְּב ,רַהֹט יד טפַאשהלותב

 הָדיֵחַי תַּב יד (ס) עקדיחי-תב
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 ג תֹואָה יד/רעד (ןעלמיג ,למיג) ג

 הָנָמ ,ןָּתַמ ,הָנֶתֶא יד בָאג
 (דברמ) ןֶלְּבֹוּג רעד (ןע) ןילבָאג

 ןֹורֲחַׁש רעד (}) טַאגַאג

 ַעְגֶעַג ,רקרק װ ןעשטָאגָאג

 לֶגֹומ-לֶגֹוּג רעד (ןע) לגָאמלגָאג
 ַעּוּגֶעַּג ,רּוקְרִק יד (ןע) גנורעגָאג

 רקרק ,ַעֵגְעַג װ ןרעגָאג

 ַעּוגְעִּג סָאד (|) שינרעגָאג

 הָוֲאַּג ,תּונֲצֲחַׁש ,תּוריִהְי יד (ס) הוואג

 ריִהָי ,ןֶצֲחַׁש ,יִנָצֲחַׁש ידַא קידהוואג

 ריִר רעד (ס) רעװַאג

 ריִר יד (ןע) גנורעוװַאג

 ריִרָה װ ןרעװַאג

 ןֹואָּג רעד (םי) ןואג

 יָנֹואְּג ידַא שינואג

 זַג רעד 0 זַאג

 יזְנִּב רעד (ןע) ןילָאזַאג
 זַּג תַצְצִּפ יד (ס) עבמָאבזַאג
 זַג רַעְבַמ רעד (ס) רענערבזַאג
 זַּג תַטיִלְּפ יד (ןע) גנוריזַאג

 זַג תַכֵּסַמ יד (ס) עקסַאמזַאג
 ַּג רּוּנַּת יד (ס) עקנישַאמזַאג

 ַּג רֹוּנצ יד (}) רערזַאג

 זק ,הָלָמְלַמ יד עזַאג

 הָלָמְלַמ תֶשֹּבְחַּת רעד (}) שזַאדנַאב-עזַאג

 ליִלֲא ,לֵא ,םיִהֹלֲא רעד (רעטעג) טָאג

 םיִהֹלֲא י"ע ְךָרֹבִמ ידַא טשטנעבעג-טָאג

 תּוהֹלֲא יד (|) טַײהטָאג

 ג

 םֹולָׁש טניא ףלעהטָאג |

 ףֹויְלִע ַחֹּכ יד (ן) ךַאזטָאג
 ִיַמָּׁשַ
 יִתֹוּג ידַא שיטָאג
 ,סֹורֹוקיִּפֶא ,יִתָד-אֹל ,רֵפֹוּכ ידַא זָאלטָאג

 רֵּקִעְּב רֵפֹוּכ
 .תּויִתָּד ןֹורְסֶח ,הָריִפְּכ יד (}) טײקיזָאלטָאג

 תּוסְרֹוקיִּפָא

 הֶּלִפְּת סָאד (}) טסנידסטָאג

 !םיִהֹלֲא לֶא טניא וינעטָאג

 םיִנֹוּתְחַּת צמ סעקטַאג

 תּוריִרְמ ,הֶרָמ יד (|) לַאג

 (טרופסב) רַעַׁש רעד (}) לָאג

 (רטיל 4) ןֹולַּג רעד (ןע) ןָאלַאג

 הֶׂשֹוע ,רָּדִהְמ ,ץיִּמַא ,סָּמִנְמ ידַא טנַאלַאג

 םָׁשֹר
 תיִקְדִס יִרְבִּד יד (ס) עירעטנַאלַאג
 הָרָהְּד ,הָריִהְּד רעד (}) ּפָאלַאג

 חּולְּג-ריִׁשְכַמ רעד (}) טַארַאּפַא-לָאג

 רֹהָּד װ ןריּפָאלַאג
 לֶגָר ,אָּפְקִמ ,ׁשיִרְק רעד (}) טערַאלַאג

 הָׁשּורְק

 הָרָּמַה סיִּכ יד (}) זָאלבלַאג
 בָהָו סָאד דלָאג

 בָהְזִמ ידַא קידלָאג
 יִבָהָז ידַא ןדלָאג
 בֶהֶז ַעֵּבְטַמ סָאד (ךע) לקיטשדלָאג
 יִבָהָז רעד (}) דימשדלָאג
 חּולְּג-ןֹוּבַס רעד (}) ףיײזלָאג

 -ד - ןִמ ,לֶרֹוּג תַלָּפַה



 ברַאג -- רענַאיצילַאג

 יִאָיְציִלַּג רעד רענַאיצילַאג

 הָיְציִּלַּג יד עיצילַאג
 תּוריִרְמ אֵלָמ ,רַמ ידַא קילַאג
 חּולְּג-תַנֹוכְמ יד (ס) עקנישַאמלָאג
 חּולְּג ןיִּכַס ,רַעַּת סָאד (ס) רעסעמלָאג

 חּוּלִּג-ןיִּכַס סָאד (ךע) לרעסעמלָאג

 חֵלּג װ ןלָאג

 ַחּלַּגְתִה װ ךיז ןלָאג
 רֹוהָט ,קיִר ,יִקָנ ידַא עלָאג

 קיר :ַחֶּלַגְמ רעד (ס) רעלָאג
 הָיְרִלָּג ;ַעיִצְי יד (ס) עירעלַאג

 ַחּוּלְג-תֶׁשֶרְבִמ רעד (ןע) לזדנעּפלָאג

 הָרָּמַה סיִּכ רעד (ס) רעכנעּפלַאג

 (טרופס) ףלֹוּג רעד (}) ףלָאג

 םִי רַצֵמ רעד (}) ףלָאג

 רּוגָס רֶדּוס רעד (}) ףלָאג
 חּולִּג תַחְׁשִמ רעד (ןע) םערקלָאג
 רֵטְנַס יד (ס) עבמָאג

 (הקיסומב) םֶּלֶס יד (ס)עמַאג

 ,הָדָעְצ ,הָכיִלֲה ,ְךּוּלִה רעד (גנעג) גנַאג

 גָהָנֶמ ,(טמחשב) עָּסַמ ,דַעַצ

 ,רּוגָׁש ,ץֹופָנ ,רֵחֹוּסַל רֵבֹוע ידַא רַאבגנַאג

 ףֵטֹוׁש

 קַמ ,קָקֶמ יד (סע) ןערגנַאג

 זּוַא יד (זדנעג) זדנַאג

 הָּנַטק תֶסָּפְרִמ רעד (סע) קינַאג

 (רכז זֶּוַא רעד (ס) רענָאג

 ֵגֶעַג ,ַעֵקְעַק װ ןרענָאג
 ןיִטּולֲחַל ,ליִלָּכ ,םֵלָׁש ידַא ץנַאג

 תּומַלְׁשִּב ודַא טײררעצנַאג

 הָמֵלְׁש הָדיִחָי ,תּומַלְׁש יד (}) טײקצנַאג

 לֹודָּג קּוּבְקַּב ,תיִכּוכְז-דַּכ רעד (ס) רעשנָאג

 בֹוחָר יד (ן) סַאג

 םֶׁשֶּג ;םֶרָז ,ףֶטֶׁש ,ְּךֶפָׁש רעד (ן) סָאג
 ףֵטֹוׁש םָׁשֶּג רעד (ס) ןגער סָאג
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 תֶׁשֵע סָאד ןזַײא-סָאג

 ַחֵרֹוא רעד (טסעג) טסַאג

 ַחֵרָאְמ רעד (ס) רעבעגטסַאג

 קֶּדְנִּפ סָאד (רעזַײה) זױה-טסַאג

 חֵרֲאַה ,ַחֵרֶא יי ןריטסַאג
 חֵרֲאַה ,חַרָא װ ןטסַאג
 םיִחְרֹוא סיִנְכַמ ידַא ךעלטנַײרפטסַאג

 תַסָנְכַה יד (}) טײקכעלטנַײרפטסַאג

 םיִחָרֹוא

 ,םיִחָרֹוא רַדֲח סָאד (}) רעמיצטסַאג

 ןיִלקרט
 ,לּוׁשָבְל הָחְמִמ רעד (ןע) םָאנָארטסַאג

 םֹונֹורְטְסַּג

 לּוׁשַּבַה תּונָּמֶא יד עימָאנָארטסַאג

 יִמֹונֹורְטְסַּג ידַא שימָאנָארטסַאג

 רֵקְפִמ רעד (ןע) גנוינסַאג

 תֶרֶקִפָמ יד (ןע) ױרפנסַאג
 רּועָּפ הָפְּב טֵּבַה ,הָּפ רעֶּפ װ ןעיּפַאג

 רּועָּפ הָפָּב לֵּכַּתְסִה װ ךיז ןעּפַאג

 גְלְזַמ רעד (ןע) לּפָאג

 םּוּכַס צמ לפעל-רעסעמ-לּפָאג
 תּומְמֹוּתְׁשִה יד (ןע) גנופַאג
 םַמֹוּתְׁשִה װ ןפַאג

 דֹאְמ ,ּךָּכ ,םֵלָׁש ,לֹּכַה ,לֹּכ ,יִרְמַגֶל ודַא רָאג

 .?הָכָּכ ?ְּךָּכ טניא רָאג

 הָכָּכ ,ְּךָּכ קַר ױזַא רָאג --
 דֹאְמ לֹודָּג סיורג רָאג --

 סֶפָא ,םּולְכ אל טשינ רָאג --

 דֹאְמ ןָטֶק ןיילק רָאג --
 ְךָסּומ רעד 0 שזַארַאג

 ,ןֹובָרֵע ,תּובְרַע ,תּויָרֲחַא יד (ס) עיטנַארַאג

 ןֹוּכְׁשַמ
 ָחַא הֹיָה ,-ָל בֹרָע װ ןריטנַארַאג

 הָּמָלֲא רעד (}) ברַאג

 תֶרֶטֹוטֲח ,תֶנָּבִּג רעד (ן) ברַאג

 ַחֵסְבַה ,יאַר
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 רֹוע דֵּבַע װ ןברַאג

 תֹורֹוע דֵּבַעְמ ,יִסְרּוּב רעד (ס) רעברַאג

 תֶׁשֹרֲח תיֵּב ,יִקְסְרּוּב יד (ןע) ַײרעברַאג

 תֹורֹועְל

 ןֹורָּג ,תֶרָּגְרַּג רעד (ןע) לגרָאג

 רֵגְרַּג ,יִנֹורְּג לֹוקְּב רֵּבַּד ,רֵגְרַגְתִה װ ןעלגרָאג

 רֵגרַּגְתִה װ ךיז ןעלגרָאג

 ןֹורָּג רעד (ּפעק) ּפָאקלגרָאג

 הָקיִּפ רעד (ּפענק) ּפָאנקלגרָאג
 ןָחְצַר ,ַחֶצֹור רעד (ס) רעדַײנשלגרָאג

 ןֹוליִו רעד (ןע) ןידרַאג

 הָחָּתְלֶמ רעד (סע) בָארעדרַאג

 ,הָהיִמְּכ ,תּוקְקֹוּתְׁשִה יד (ןע) גנורַאג

 םיִצּוּגְעַג

 רֹוזֲא ,הָרֹוגֲח רעד (ןע) לטרַאג

 הָרֹונֲחַּב ףֵּקַה ,רֹגָח װ ןעלטרַאג

 הָּנִּג ,ןֵּג רעד (ס) ןטרָאג

 ןֶּגַה קֶרָי סָאד (|) סנירגנטרָאג

 תֹוקָרָי סָאד גרַאװנטרָאג
 ןֶּגַה ִלּוּדִּג יד טכיצנטרָאג

 הָליִרֹוּג יד (ס) עלירָאג

 הֶריִפְּת טּוח רעד (ס) ןרַאג

 עֵּנֶעַגְתִה ,ַּהֹמָּכ ,קֵקֹוּתְׁשִה װ ןרַאג

 הָמֹוק רעד (ס) ןרָאג

 בָצַמ ליִח רעד (ןע) ןָאזינרַאג

 הָפיִלֲח ,תֶכָרֲעַמ רעד (}) רוטינרַאג

 רּוטֶע ,טּוׁשְק יד (ןע) גנורינרַאג

 רֵּטַע ,טְׁשַק װ ןרינרַאג

 םּולָכ אל װדַא טשינרָאג

 סֶפֶא רעד (}) טשינרָאג

 םּולָכ אל נָארּפ טשינרָאגבש-טשינרָאג

 ִרְמַגְל
 םיִסָפֲא סֶפֶא רעד (|) טשינבש-טשינרָאג

 ךֹוחָמ ,הָרֹוגֲח רעד (}) טעסרָאג

 םֶלָּת ,ץיִרָח יד (ס) ערַאג

 קיצרַאהטוג -- ןברַאג

 (הרקי ןבא) חָּדְקֶא רעד (ןע) לקניפרָאג

 יּוחְמַּת תיֵּב יד (}) ךיקרָאג

 הָרּובְּג יד (ס) הרובג
 ריִׁשָע רעד (םי) ריבג

 הָריִׁשֲע יד (ס) עטריבג
 תּוריִׁשֲע יד ({) טייקשיריבג

 דֹאְמ קֶזָח ,ןָּתְרַבְּג רעד (םי) רבג

 ,ביִצְנ ,טיִּלַׁש ,לֵׁשֹומ רעד (|) רָאטַאנרעבוג

 דיִגָנ

 לָׁשְמִמ רֹוזֲא ,זֹוחָמ יד (ס) עינרעבוג

 ערָכַה ,ַחֵצַנ ,רֵּבְַתִה יי ןַײז רבוג
 הָמֵח ,סָמָח ,תּומיִּלַא רעד (|) דלַאװג

 ליִהְבַמ ,םיָא ,אָרֹונ ידַא ענװָאדלַאוװג

 ,דיִרֲחַמ ,ליִהְבַמ ,םּוצֶע ידַא קידלַאװג

 הָמיֵא רֵרֹועְמ

 חֹרָצ ,ַחֹוָצ װ ןעװעדלַאוװג

 םיִלַא עַרק רעד (|) סירדלַאוװג
 רֶמְׁשִמ ןיִצְק רעד (ן) טסידרַאווג

 רָמְׁשִמ ליִח יד (ס) עידרַאוװג

 תֶנֶמֹוא יד (ס) עקטנַאנרעוװּוג

 הָגָרְבַה רעד (}) טניווג

 הָגָרְבַה השָע ,גֵרְבַה װ ןעוועטניווג

 הָמְזִּג יד (תו) אמזוג

 םָזְגִמ ידַא קידאמזוג

 הָרֵזְג רֹזָּג װ ןַײז רזוג

 הָאָנ ,בֹוט ידַא טוג

 בּוט װדַא טוג

 ןושלב) עֶרֶה-ןיֵע ,הָעֶר-ְןִיַע סָאד (}) גיוא-טוג

 (רוהנ-יגס

 תֹורָבְּקַה -תיֵּב ,ןיִמְלָע-תיֵּב סָאד טרָא-טוג

 חּורֵבֲח ,תּודיִדְי יד ({) טפַאשרעדורב-טוג
 יִתּודיִדְי ,-תַבֹוטְל הָטֹונ ידַא קיצניגטוג

 ,-תַבֹוטְל הָּיִטְנ יד (}) טייקיצניגטוג

 תּויִתּודיִדְי

 בֵל בֹוט ידַא קיצרַאהטוג



 טײקיטסַײג -- טײקיצרַאהטוג

 כֵל בּוט ד (}) טײקיצרַאהטוג

 םַּכְסַה ,בֵּיַח ,רֶׁשֲֵא װ ןסייהטוג

 בֹוט ַעּובְׁש טניא ךָאוװ-טוג
 הָבֹוט הָנָׁש טניא רָאי-טוג

 ַחֵמָׂש גַח טניא בוט-םוי טוג

 הָיְנַמְרְּגִמ םיִמּוּלִׁש יד גנוכַאמטוג

 בֹוט רֶקֹּב טניא ןגרָאמ-טוג
 בֵל בֹוט ,ַחֹונ ,גָזָמ םיִעְנ ידַא קיטומטוג

 (ברעב םישגפנש) בֹוט בֶרֶע טניא טנווָאנטוג

 (ברעב) תֹואָרְתִהְל ,םֹולָׁש טניא טנוװָא ןטוג

 ןֹורְתִי ,ןיִבּוט ,בּוט סָאד סטוג

 ביִדָנ ,ְךֵמֹוּת ,יאַּדְסַח רעד (ס) רעניגסטוג

 תּוביִדְנ ,בֵל בּוט יד (ן) טייקסטוג

 רעד (רעדירב עטוג) רעדורב-רעטוג

 בֹוט רֵבָח ,דיִדָי ,תיִמָע

 עַר ַחּור ,דָׁש רעד רָאי-רעסוג

 קיִּדַצ רעד דיי-רעטוג

 ׁשֶפֶנ דיִדְי רעד דנַײרפ-רעטוג

 ׁשֶפָנ תּודיִדְי יד (ן) טפַאשדנַײרפ-טוג
 םֹולָׁש-תַּבַׁש טניא תבש-טוג

 הָבֹוט תּונַכְׁשִּב ידַא שינכש-טוג

 יִרְכָנ ,יֹוּג רעד (םִי) יוג

 לּופָּכ רֶטְנַס רעד (ס) רעדיוג

 ייֹוֵג ידַא שִייוג

 תֹויֹוּג יד (}) טײקשַיױג

 הָיֹוּג יד (ס) עיוג
 ׁשָלּוּג רעד (|) שַאלוג
 (עבטמ) בּוהָז רעד (ס) ןדלוג
 ׁשָּפִט ,םָלֹג רעד (ס) םלוג

 יִמְלִג ,תָּבְרִתְמ אֹל ידַא קידמלוג

 (םיקרחה תוחתפתהב לונלג) םֶלֹג סָאד (ךע) למלוג

 יִמּוּג יד/רעד עמוג

 יִטְסַלֶא ,ַחיִתָמ ,יִמּוּגִמ ידַא ןעמוג
 ְּךַח רעד (ס) ןעמוג

 תֶׁשֵע ,הָקיְצִי ,הָרּוצ ,בּוצֶע רעד (ן) סוג
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 תֶׁשָע סָאד ןזַיײאסוג

 (תונמאב ,שובלב) םַעַט רעד (}) טסוג

 (תונמאב ,שובלב) םֹעָט ,םַעַט אֹצָמ וו ןריטסוג

 ַעֹוְּג ,סֹסֶּג װ ןססוג

 סִיַּפ ,לֶרֹוג רעד (תו) לרוג

 ַעיִרְכַמ ,יִלָרֹוג ידַא קידלרוג

 הָּבִס ,םֵרֹוּג רעד (ס) םרוג

 -יֵדיִל אֵבָה ,םֹרָּג װ ןַײז םרוג

 הָעֵדְּב הֹיָה ,סֹרָּג װ ןַײז סרוג

 ֵּכְרַּכ רעד (0 סמיזג

 ןֹוסָא ,הָרָצ ,הָרָזְּג יד (תו) הריזג

 קֶׁשֹע ,הָלֵזְּג יד (תו) הליזג

 ןָלְזְּג רעד (םי) ןלזג

 יִנָלְזַג ידַא שינלזג

 הָלְֵגִּב ידַא עיָאוועלזג

 לֹזָג וו ןלזג

 תֶלָׁשֹוׁש ,תֶבָצְחַמ רּוצ ,סּוחִי ,עַזְג יד (ס) עזג

 תֹולֹוגְנְרַתְל הָניִל טֹומ יד (ס) עדנעשזג

 טּג רעד (}) טג

 טֶּג ןתָנ װ ןטג

 ׁשֵרָּגְתִה ,טֵג י"ע דֵרָּפִה װ ךיז ןטג

 רֹוּבִּג רעד (םי) רוביג

 הָרּובְג אֵלָמ ידַא קידרוביג

 קִנֲעַה ,קֵּפַס ,ןֹתָנ װ ןבעג ,ןביג

 קָנַע רעד 0) טנַאגיג

 יִקָנֲע ידַא שיטנַאגיג

 םֹונְהיֵג רעד (ס) םונהיג

 יִמֹוּנְהיִּג ידַא קידמונהיג

 הָרָטיִּג יד (ס) ערַאטיג
 םיִּמַח םִיַמ ןַיְעַמ ,רֶזיִּג רעד (ס) רעזייג

 ךלָה װ ןייג

 אָּתְוַצְּב ךֹלֶה ;בֵׁשֵיְתִה ןעמַאזוצ ןייג

 הָמָׁשְנ ,דֵׁש ,ַחּור רעד (רע) טסַײג

 יִלְכִׂש ,יִנָחּור ידַא קיטסַײג

 תּויִלְכִׂש ,תּויָנֲחּור יד (}) טײקיטסַײג
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 ןֵֹּכ ,הָּנַהְּכ לָׁש ,יִנָחּור ידַא ךעלטסַײג
 ןֵהֹּכ ,רֶמֹּכ רעד (עכעלטסַײג) רעכעלטסַײג

 ,תּורְמָּכ ,תּויָנֲחּור יד ({) טײקכעלטסַײג

 תּויִלָקיִרְלק
 םָּכֲחֶמ ,ףיִרָח ,ןּונָׁש ידַא ךַײרטסַײג
 ,תּופיֵרֲח ,תּוניִנְׁש יד (}) טײקכַײרטסַײג

 תּוחְקִּפ

 םִייֹוּג סָאד סעַײג

 טֵטֹוׁשְמ ,לֵכֹור רעד (ס) רעייג

 ןֶצְּפק ,ןִיַע רַצ ידַא קיצַײג
 תּונָצְּמַק ,ןִיַע תּורָצ יד ({) טײקיצַײג

 ריִהָמ ,רָהֵמ ידַא ךיג

 תּוזיִזְּפ ,תּוריִהְמ יד () ךיג

 רֵתֹוי ;זיִזָּפ ,ריִהָמ װדַא רעכיג

 ֹוזָּפִח ,תּוריִהְמ יד (}) טייקכיג

 בַהְזַה װ ןדליג
 (עכטמ) בּוהָז רעד (ס) ןדליג

 הָסְרּוּב יד (ס) עדליג

 ןֹויׁשַר ,טְנָטָּפ יד (ס) עדליג

 הָּפֲחַה יִרֲחַא ףֹוע קֵרְמ יד ךיוי ענעדליג

 (הלכו ןתחל)

 תּויִקֲח ,ףֶקֹּת יד (ןע) גנוטליג

 סֵפֹוּת ,ריִרָש ,ףֵקֹּת-רַּב ידַא קיטליג

 תּייִּקַח ,ףֵקֹּת יד (ן) טייקיטליג

 ףֶקֹּת-רַּב הֹיָה ,לּוח װ ןטליג

 תֶפְרֲעַמ ,הָניִטֹויְליִּג יד (סע) ןיטָאליג
 ׁשאֹרָה תֹרָּכ ,ףֹרָע װ ןריניטָאליג
 ןֹוכיִּת רֶפֵס-תיֵּב דיִמְלַּת רעד (}) טסיזַאנמיג

 ןֹוכיִּת רָפֵס-תיֵּב יד (ס) עיזַאנמיג

 תּולְּמַעְתִה יד (ס) קיטסַאנמיג

 תּולְּמַעְתִה לָׁש ידַא שיטסַאנמיג

 רֹוהָט בֶהָז סָאד דלָאגניג

 ַחֹונ ,יִבּוּיִח ידַא קיטסניג

 תּויִבּוּיִח יד (|) טייקיצניג

 הָגיִזְמ ,הָכיִפְׁש ,הקיְצִי יד (ןע) גנוסיג

 ןצָאלג -- ךעלטסַײג

 גֹזָמ ,ְךֹפָׁש ,קּוצ װ ןסיג

 ְךֵפַּתְׁשִה וו ךיז ןסיג

 קֵצָיְמ רעד (ס) רעסיג

 הָקִיְצְי -תיֵּב יד (ןע) יירעסיג

 סָבָּג רעד סּפיג

 סֶבֶּג לָׁש ידַא ןסּפיג

 תֶוָמ םַס ,סֶרָא ,לַעַר רעד (}) טפיג
 יִסְרַא ,ליִעְרַמ ידַא קיטפיג
 תּויְסְרַא ,ןֶלֲעַר יד (|) טייקיטפיג

 ןֶלֲעַּב ,ןָדְמַח ,ןָתְוַאַּת ידַא קיריג
 תַבֲהַא ,הָואַּת ,תּונָדְמַח יד (}) טייקיריג

 עַצָּב
 םיִחָרְּפ רַז יד (ס) עדנַאלריג

 יָנלְלֹוּכ ידַא לַאבָאלג
 ץֶרָאָה רּוַּּכ ,סּוּבֹולְג רעד (}) סובָאלג

 (געלב יִרָקִע ידַא ענווַאלג
 סֹוּכ ,תיִכּוכְז סָאד (רעזעלג) זָאלג

 תיִכּוכְז יֵלְּכ סָאד גרַאװזָאלג

 לִיַמָא רעד (|) רוזַאלג
 גּוגִז יד (ןע) גנוריזַאלג

 גֵּגַז װ ןריזַאלג
 הָוֲאַר תַבֵּת סָאד (ךע) לטסעקזָאלג

 םֶתְס ,קָלָח ידַא טַאלג
 ןיִרְּדַהְמִל רֶׁשָּכ ידַא רשּכ טַאלג

 הָצְחֶצְמ ,קֵלקלֶח ,קֶלָח ידַא קיטַאלג
 תֹוקְלֲח יד (|) טײקיטַאלג
 ׁשָּפִט :ׁשֶרֹׂש ,סֶלֹוק ,חַלָק רעד (}) במָאלג

 תֶרֶאְפִּת ;קֶרָּב ,רֵהֹז רעד (}) ץנַאלג

 ץֵצֹונ ,קיִרְבַמ ידַא קיצנַאלג
 ;ץּינְצִנ ,קָרָּב ,רַהֹז יד (}) טײקיצנַאלג

 תֶרָאְפִּת
 קֵרָבַה ,ץנְצִנ ,ץצָנ ,רֹהָז ,קֹרָּב װ ןצנַאלג

 ןִיַע תַׁשיִטְל יד (ןע) גנוצָאלג רעד (}) ץָאלג

 טָּבַמ תַציִעְנ
 טָּבַמ ץעֶנ ,םִיַניֵע ׁשֹטָל װ ןצָאלג



 קנופילג -- קָאלג

 ןֹומֲעַּפ רעד (רעקעלג) קָאלג

 םיִנֹומֲעַּפ לּוצְלִצ רעד (ןע) גנַאלקנקָאלג
 רַהֹו ,רֶדָה ,תֶרָאְפִּת ,הָּלִהְּת יד (ס) עירָאלג

 ,הָצְרֲעַה ,הָּלִהְּת יד (ןע) גנוריציפירָאלג

 חַבֶׁש ,לֵּקַה
 לֵּלַה ,ץֶרֲעַה װ ןריציפירָאלג
 ָלֶהֶּת יד (ס) עיצַאקיפירָאלג

 חַבֶׁש ,לֶּלַה

 ֶּדְִנ ,ץֶרֶעַנ:בֶּגְשִנ ידַא ךַײררָאלג
 הָרָבְס ,תָּד ,ןּומָא ,הָנּומֲא יד (ןע) גנוביולג

 ןיִמֲאַמ ידַא קיבױלג

 ,הָרֹוּת ,תֶּד ,ןּומֵא ,הָנּומֲא רעד (ס) ןביולג

 ןֹוצִר
 רֹבָס ,בׂשָח ,ןֵמֲאַה י ןביולג

 הָוֲאַּת ,הָוֲאַּת ,הָקּוׁשְּת רעד ({) טסולג

 קָׁשַח ,תיִניִמ
 ,הָּוַאְתִמ ,קֵקֹוּתְׁשִמ ,דֵמֹוח ידַא קיטסולג

 יָנָדְמַח
 ,קקֹוּתְׁשִה ,הֶּוַאְתִה ,קֹׂשָח ,דֹמָח װ ןטסולג

 ץֹפָח
 ,הָוֲאַּת ,הָּדְמֶח ,הָקּושְּת יד ({) שינעטסולג

 רֶצָי
 ןֵהֹּכ ,רֶמֹּכ ,חֶּלַּג רעד (םי) חלג

 טֵהֵל רעד (ןע) ילג

 ןיִּפ ,רֶביֵא רעד (רע) דילג

 ןַדֹוּד סָאד (רע) דניקרעטסעווש-דילג

 הָנְׁשִמ
 תיִליִלְחַג רעד (םערעוו) םרָאװילג

 אָּפְקִמ ,ׁשיִרק רעד (ס) רעווילג

 הָאָּפִקַה ,הָׁשָרְקַה יד (ןע) גנורעווילג
 אֵּפְקַה ,ׁשֶרָק ,ׁשֹרקַה וו ןרעווילג
 חַרֵק תַׁשִלְגַמ ,הָׁשֵלְגַמ רעד (}) שטילג
 (םחלב) "הָקיִׁשְנ" רעד (}) שטילג

 יִמּומְרַע :קֵמְקִמֲח ,קלקַלֲח ידַא קישטילג
 קלֲחַה װ ךיז ןשטילג

 ַׁש ,

 ,הָצָרֲעַה ,ה
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 חַרֶק-ׁשֵלְגִמ רעד (ס) רעשטילג

 תֶּד ,הָרָבְס ,ןּומַא ,הָנּומֲא יד (ע) גנוביילג

 הָנּומֲא לַעַּב ,ןיִמֲאַמ רעד (ס) רעקיביילג

 רֹבָס ,בֹׂשָח ,ןֵמֲאַה װ ןביילג

 הָנּומֲא ;תֶּד ,הָנּומֲא סָאד (}) שינעביילג

 לָבָה תַנּומֲא ,הָלִפְת
 קֵדֹוצ ,הֶוָׁש ,טּוׁשָּפ ,רֶׁשֵי ידַא ךַײלג

 תֹויִכְז ןֹויְוִׁש יד (ןע) גנוקיטכערַאבכַײלג
 תֹויִכְז-ןֹויְוָׁש םִע ידַא טקיטכערַאבכַײלג

 תֹויִכְז ךֹויְוִׁש רֵּכַה װ ןקיטכערַאבכַײלג

 ,ׁשֶפָנ ןֹויְוִׁש ,תּוׁשיִדֲא רעד (}) טליגכַײלג
 תּייִּתַּפְכֶא-אֹל

 ןָזֲאֵמ ,לֵקְׁשִמ ןֹויְוִׁש סָאד טכיװעגכַײלג

 ןֹווִׁש יד (}) טַײהכַײלג

 הָרְמֶא סָאד (רעטרעוו) טרָאװכַײלג

 הָצָלֲה ,הָחיִדְּב ,הָנּוְׁש
 ְךֶרַע ןֹויְוִׁש רעד ({) טרעװכַײלג
 הִוָׁש ,לּוקֶׁש ידַא קיטרעװכַײלג

 הָאָוְׁשַה ,הָאְוְׁשִמ יד (ןע) גנוכַײלג
 הֹמָּד ,הָוְׁשַה ,הָּוַׁש װ ןכַײלג
 הָאְוְׁשַה ,יּוּמִּד סָאד (}) שינעכַײלג
 ףּוקָז ,רֶׁשֵי ,הָוָׁש ידַא רעכַײלג

 ,הָוָׁש ,דיִחָא ,הָרּוצ-הֵוְׁש ידַא קימרָאפכַײלג

 הָוָׁש הֶּדִמְּב
 יִנָטְלּומיִס ,יִנָּדְחַי ידַא קיטַײצכַײלג

 תַחַא הָנֹועְבּו תַעְּב ודַא קיטַײצכַײלג

 ,תּונָדְחַי יד (}) טײקיטַײצכַײלג

 תּויְנָטְלּומיִס

 תֹויָכְז-הֵוְׁש ידַא קיטכערכַײלג
 תֹויַכְז-ןֹויְוִׁש יד (|) טײקיטכערכַײלג

 הָעּומְׁש סָאד (ךע) למילג

 ץיִצָנ רעד (רע) ןייטשרעמילג
 דיִס רּוּדַּכ יד (ס) עקנילג
 רעֶּב ,טֹהֶל װ ןעִילג
 תיִליִלְחַּג רעד (ןע) קנופילג
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 לֶּזַמ ,הָחָלְצַה ,רֶׁשֹא סָאד (}) קילג

 בֵרֶע ,וָלָש ידַא קילעזקילג
 הָחְמִׂש ,ׁשֶפֶנ-תַוְלַׁש יד ({) טייקילעזקילג
 ולָׁש ,רֶׁשֲאְמ ידַא ךעלקילג
 ַחֹלָצ ,ַחֵלְּצַה װ ןקילג

 תיִסֹוּכ סָאד (ךע) לזעלג

 גֵַּז ,תיִגּוגְז בֵּכְרַה װ ןזעלג

 גֶּגַז רעד (ס) רעזעלג

 תיִכּוכְז לָׁש ,יִגּוגְז ידַא ןרעזעלג
 ףּוטְל ,הָפיִטְל רעד (}) טעלג

 הָּפִנֲח : ףּוטְל ,הָפיִטְל יד (ןע) גנוטעלג

 ףנֲחַה :ףַּטֵל װ ןטעלג
 הָּפְנֲח :ףּוטְל יד ({) שינעטעלג

 ןֹוחְרִק רעד (ס) רעשטעלג

 ץֵנְצִנ װ ןעלצנעלג

 ריִהְזַמ ,ןיצְמ ידַא קידנצנעלג
 ׁשּוקְׁשֹק ,לּוצְלִצ ,ןֹומֲעַּפ סָאד (ךע) לקעלג
 ׁשֵקְׁשַק ,לֵצְלַצ װ ןעלקעלג

 הָבֹוט ,דֶסֶח רעד 0 דָאנג

 יַנְּג ,יאֵנְג רעד (ןע) יַאנג

 יאֵנְּג-תַּלִמ סָאד (רעטרעוו) טרָאװ ייַאנג

 יאַנְּג יִרְבִּד צמ דייר-יַאנג

 בָּנִג רעד (םי) בנג

 םּורָע ,יִבָּנַג ידַא שיבנג
 בֹנְג װ ןענעבנג
 ביִדָא ,דָסֶח בַר ,ביִדָנ ידַא קידענג
 0 תֹואָה יד עג
 תּוזיִזְּפ ,תּופיִחְּד ,ןֹוזָּפִח רעד (}) לַײאעג
 ריִהָמ ,זּופָח ,וָּפְחִנ ,ףּוחָּד ידַא טלַײאעג
 הָזְפָח ,ןֹוזָּפִח סָאד ({) שינעלַײאעג
 דָּבְכִנ ,ץֶרֲֵעַנ ידַא טרעּפכַאעג

 תֹודָּבְכִנ יד (}) טײקטרעּפכַאעג
 ביִר ,הָטָטְק רעד רעּפמַאעג
 רֶּדְסִמ ידַא טנדרָאעג
 תּוריִדְס יד (}) טײקטנדרָאעג

 ןרעבעג -- קילג

 ַעֹורְז יַבּולְׁש ידַא טמערָאעג

 הֶּדִקְּפ ,קח ,וַצ רעד (}) טָאבעג

 דֹקֶּפ ,הֶּוַצ װ ןטָאבעג

 דִי װ ןרָאבעג

 הָדֵל סָאד ןרָאבעג

 קּופָּד ידַא טערַאבעג

 הָרּוצ ; ןִיָנְּב ,הָּיִנְּב ,הָנָבִמ רעד (ןע) יובעג

 יּונָּב ידַא טיובעג

 דֹלֵי װ ןריובעג

 הָדֵל סָאד ןריובעג

 תֶדֶּלֲה םֹוי רעד (געט) גָאטנריובעג

 הֶדְּלַה תַנְׁש סָאד (}) רָאינריובעג

 הָדֵל רעד (}) שרובעג

 תֶדֶּלַה םֹוי רעד (געט) גָאטסטרובעג

 םּוחְּת ,חַטָׁש סָאד (ן) טיבעג

 ןָיְנִּב ,הָנְבִמ סָאד (ןע) ַײבעג

 ָיְנִּב ,הָנְבִמ יד (ס) עדַײבעג
 תֹומָצֲע ,םיִדיִרְׂש סָאד (ןע) ןייבעג

 יֵמּומְרַע ,ַחֵּקִּפ ידַא טפיבעג

 רָאְׁשִנ ידַא ןבילבעג
 ַחּור-רק ,גָזֶמ צמ ןטילבעג

 יִציִלְמ ,יִנֹועְבִצ ,טָׁשִקְמ ידַא טלמילבעג
 ,תּויָנֹועְבִצ ,טּושק יד (}) טייקטלמילבעג

 תּויְציִלְמ
 םיִלָע ,הָוְלַע סָאד רעטעלבעג

 (געלב) הֶּלִפְּת : הָנָאְׁש סָאד (ןע) ץכעקעלבעג
 ןֹתָנ װ ןביג ,ןבעג

 הָּנִחִּת ,הָּלִפְּת סָאד (}) טעבעג

 דּוּפְר סָאד 60 טצעבעג

 דּוּפָר סָאד (רע) ץכעטעבעג

 זּוחָא ,דּוכָל ידַא טקידנעבעג

 הֶפֲאַמ יִניִמ ,הָפֲאַמ סָאד (}) סקעבעג

 םיִרָה סָאד גרעבעג

 םָחֶר יד (ס) רעטומרעבעג

 דֹלֵי װ ןרעבעג



 טפָאהעג -- סנטָארבעג

 יִלָצ סָאד סנטָארבעג

 הָּיִלְצ יד (}) טייקנטָארבעג

 ׁשַעַר ,הָיְמֶה ,הָּלִמֲה רעד (}) זיורבעג

 תֶכֹרְצִּת ,ׁשּוּמְׁש רעד (ן) ךיורבעג

 ְךֹרֶצ ,ׁשֵּמַּתְׁשִה װ ןכיורבעג

 ׁשֵּמַּתְׁשִמ ,ןָכְרַצ רעד (ס) רעכיורבעג

 ליִׁשְבַּת ,לּוׁשִּב רעד (ןע) ַײרבעג

 יּולָק ,ףּורָׂש ידַא טנערבעג

 יָנֹורְּג ידַא טלגרָאגעג

 בָהְזִמ ידַא טליגעג
 םיִקָרְּפ יּוׂשָע ידַא טרעדילגעג

 ׁשּורְק ידַא טרעווילגעג

 הָמֹוּד ידַא ןכילגעג
 תּוּמַּדִה יד (}) טייקטנכילגעג
 (ןגעק האר) דֶגָנ ,לּומ װ ןגעג

 רֹוזֲא ,הָביִבָס יד (ן) טנגעג

 יִרֹוזֲא ,יִתָביִבְס ידַא קיטנגעג

 יִרֹוזֲא ,יִתָביִבְס ידַא ךעלטנגעג

 ןּותָנ ידַא ןבעגעג

 הָמֹוּד ,חָלֶצֵמ ידַא ןטָארגעג

 הָּמַּדִה ,הֹמָּד ,ַחֵלֶּצַה װ ןטָארגעג

 זָרֹחְמ ידַא טמַארגעג

 הָּמָדְמ ,רָּכְזִמ ידַא טכַאדעג

 םֹולֲח יד (|) שינעטכַאדעג

 הָרָּכַה ,ןֹויְעַר ,הָבָׁשֲחַמ רעד (ןע) קנַאדעג

 ךַלֲהַמ רעד (גנעג) גנַאגנעקנַאדעג

 תַעַּדַה לּוּקִׁש ,ןֹיָגִה ,הָבָׁשֲחַּמַה
 הָבָׁשֲחַּמַה םַלֹוע יד (ן) טלעוו-ןעקנַאדעג

 הָבָׁשֲחַּמַה תֶרֶׁשְרַׁש יד (ן) טייק"ןעקנַאדעג
 ןֵמְז ְךֶׁשִמ ,ןֵמְז ְּךֵרֹא רעד רעיודעג

 ְךֶׁשַמְמ ידַא קידרעיודעג

 ְךֵשָּמִה װ ןרעיודעג
 הָמָדָנ הָיָה ידַא טכודעג

 תּונָלְבַס סָאד ({) דלודעג
 ןָלְבַס ,יִנָלְבַס ידַא קידלודעג
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 תּונָלְבַס יד (}) טייקידלודעג
 ריִכָׂש ידַא ןעגנודעג

 ריִכָׂש רעד (ענעגנודעג) רענעגנודעג

 םיִמָעְר תַפּוס רעד (ס) רענודעג

 םָנְמִנִמ ידַא טעמישזדעג

 הָחיִרְּפ ,תּולְׁשַּבְתִה יד (ןע) גנויידעג

 ַחֹרָּפ ,לָׁשַּבְתִה װ ןעיידעג

 ףּופָצ ,סּוחָּד ,ְךיִמָס ,הָבָע ידַא טכידעג

 ריִׁש סָאד (}) טכידעג

 תּופיִפְצ ,תּוכיִמְס ,יִבֹע יד (}) שינעטכידעג

 תּוכיִמְס ,תּופיִפְצ יד (}) טייקטכידעג

 (לושיבב) הָדֲאַמ סָאד (רע) ץכעשידעג

 הָריִכְז ,תּורְכֶּזִה סָאד (}) שינעכעדעג

 ךֹורְכְו -קנעדעג

 רֵכָּזִהְל יּואָר ידַא קידרעווקנעדעג

 ןֹורָּכִז ,תּורְכֶּזִה יד (ןע) גנוקנעדעג

 ןֹורָּכְּזַה םֹוי רעד (געט) גָאטקנעדעג

 ןֹורָּכְַה תַנְׁש סָאד (}) רָאיקנעדעג

 רֵכָּזִה ,רֹכָז װ ןעקנעדעג

 םִיַעֵמ ,םִיַבָרְק צמ םערעדעג

 לֶיֲתְמ ידַא טָארדעג

 יִתיִלְּר ,ַחּופָּת ,ַחּופָנ ידַא ןלָארדעג

 ,תּופיִפְצ ,הָקיִחְּד ,קָחָּד רעד (ןע) גנַארדעג

 הָפיֵפְצ
 םָּיֲאְמ ידַא טעָארדעג

 ַעֵבֹונ ידַא ןעגנורדעג
 ,תֶרֹחְרַחְס ,רּוּכְרִּכ רעד (ןע) יירדעג

 הָריִהְמ תּובְבֹוּתְסִה

 לֶסְלֶסְמ ידַא טלדיירדעג
 ִנָיְלּול ,לּותָּפ ,יָנָלֹותְּפ ,לָּתִפִמ ידַא טיירדעג

 םּולְׁשַּמ ,רָכָׂש רעד (רע) טלַאהעג

 רּוזָע ידַא ןפלָאהעג
 רּוצָע ,בָּכִעְמ ,םּולָּב ידַא טעװעמַאהעג

 הָמְקִר ,םָקְרִמ רעד (}) טפַאהעג

 הֶּוִקְמ ידַא טפָאהעג
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 םָקְרִמ ידַא ןטפָאהעג

 עֶמְׁשִמְמ ידַא םַאזכרָאהעג
 תַעַמְׁשִמ יד ({) טײקמַאזכרָאהעג
 עֶמְׁשִמְמ ידַא קיכרָאהעג
 םָרּומ ידַא ןביוהעג
 דֹוה ,הָּלִדְג ,תּומְמֹור יד (|) טייקנביוהעג

 תּוריִהְזִּב ;הָחּגְׁשַה תַחַּת ,רֶּמַׁשְמ ידַא טיהעג

 הָריִמְׁש ,הָחָּנְׁשַה יד ({) טייקטיהעג

 הָמָרֲה רעד 0 םייהעג

 רֶּתְסִנ ,יִאָׁשֲח ,יִדֹוס ידַא םייהעג

 ,תּויִאָׁשֲח ,תּויְדֹוס יד (}) טייקמייהעג

 תּורָּתְסִנ

 דַה ,דּוהְדִה רעד (}) ךליהעג

 ןָגֶס ,הָנְׁשִמ ,רֵזֹוע רעד (}) ףליהעג

 (רמוחכ) םיִצֵע סָאד ץליהעג

 ַחֹמ צמ ןריהעג

 ּהַבֹגְּב םָרּומ ,הָלֲעַמ םַרּומ ידַא טרעכעהעג

 (לילצה)

 רּוׁשְק ,רּוּבִח ,תּורְּבַחְתִה רעד (}) טפעהעג
 הָעיִמְׁש סָאד (}) רעהעג

 עַמְׁשִנ ,ַעּומָׁש ידַא טרעהעג

 םיִאְתַמ ידַא קירעהעג
 תּואֵּיַּכ ,יּואָרָּכ ודַא קירעהעג

 יּואָר הֶיָה ,ְּךיַּתְׁשִה וו ןרעהעג

 ץיִּמַא ,זָעֹונ ידַא טגַאװעג

 סֶמָח ,הָמֵח ,תּומיִּלַא רעד (|) דלַאװעג

 חֹרָצ ,ַחֹוָצ װ ןעװעדלַאװעג

 גיִרָא ,דַּב רעד (רעטנעוועג) טנַאװעג

 רָהְזִמ ידַא טנרָאװעג

 לֵּגְרֶה יד (}) טייהניווועג

 ליִגָר ,לָּגְרִמ ידַא טניוװעג

 לֵגְרֶה יד (ן) טפַאשטניױוװעג
 ַעְדְּנִה װ ןרעוו ריווועג

 יּוצָר ידַא ןשטנּוװעג

 הָיְכִּב ,הֵּיִכְּב ,יֵכָּב סָאד (ןע) ןייוועג

 רעוועג -- ןטפָאהעג

 ליִגָר ,לָּגְרִמ ידַא טנייוועג

 לָּבַקְמ ,ַחיִכָׁש ,טּוׁשָּפ ױדַא ךעלטנייוועג
 לֵּגַרְתִה װ ךיז ןענייוועג

 לֵקְׁשִמ סָאד (רע) טכיוועג

 רָּבַה תַּיַח סָאד דליוועג

 ןֹורְתִי ,ןֹוחָצְנ ,תּוכְז ,הֵּיִכְז רעד (ןס) ןיוועג

 הֵּיִכְז סָאד (}) סניוועג

 ַחֵצַנ ,הכָז װ ןעניוועג

 הָדֵלֹוי ,תֶדָלֹוי יד (ס) ןירעניוועג

 ןֶבּומ ,ַחּוטָּב ,יִאָּדַו װדַא/ידַא סיוועג

 הָעיִדְיַה 'ה ידַא קיסיוועג

 ןּוּפְצַמ סָאד (ס) ןסיוועג

 הָטָרֲח סָאד (ס) ןסיבנסיוועג

 יֵנּוּפְצַמ ידַא קידנסיוועג

 םָּיִסְמ ,יִנֹומְלַא ידַא רעסיוועג

 ףֶטֶׁש ,לּוּבַמ סָאד (}) רעסיוועג

 עַטֶנ ,חַמָצ סָאד (}) סקיוװעג

 ריִמָּת ,ַהֹובָּג ידַא קיסקיוועג

 ןיִלְבּת סָאד (|) ץריוועג

 יִניִלְבַּת ידַא קיצריוועג

 םֵקְרִמ ,הָמקִר ,גיִרָא סָאד (}) בעוועג

 גיִרָא ,תֶכָּסַמ סָאד (}) סבעוועג

 אּול ,ּול װדַא טזעוועג

 רַבָעֶׁשְל ,םֶדֹוק ידַא ןזעוועג

 רּוּמִה ,תּובְרָעְתִה רעד (}) טעוועג

 רֵּמַה ,בֵרָעְתִה װ ךיז ןטעוועג

 תּונֲח סָאד (רע) בלעוועג

 תֶׁשֶק ,רּוּמִק סָאד ({) בלעוועג

 ּיִכְנֹוק ,תֶשָק ,ןֹורְמִק יד (ןע) גנובלעוועג
 ִתִּיִכְנֹוק ,תָׁשִקְמ ,רָּמַקְמ ידַא טבלעוועג

 (הנטק תונח) תֶלֹּכַמ סָאד (ךע) לבלעוועג

 הָרָרְׂש ,הָטיֵלְׁש יד (ןע) גנוקיטלעוועג

 ףֵלָח ,רַבָע ,הָיָה (ןַײז :האר) װ ןעוועג

 ולָּת ידַא טדנעוועג

 ןִיַז יֵלְּכ ,קֶׁשֶנ סָאד (}) רעוועג



 ףָארטשטלעג -- קרעוועג

 ֹונָגְנַמ סָאד ({) קרעוועג
 רַמָא (ןגָאז :האר) וו טגָאזעג

 חּולָמ ידַא ןצלַאזעג

 רֶמָז ,הָריִׁש סָאד (ןע) גנַאזעג

 ריִרְגַׁש ,ריִצ רעד (ס) רעטדנַאזעג

 תּוריִרְגַׁש ,תּוריִצ יד (}) טפַאשדנַאזעג

 ׁשּורְּד ידַא טכוזעג
 איִרָּב ידַא טנוזעג
 תּואיִרְּב סָאד טנוזעג

 תּואיִרְבִּב ,תּואיִרְבִל װדַא טייהרעטנוזעג

 הָבֹוט

 רֵּתְסַלק ,ףּוצְרַּפ ,םיִנָּפ סָאד (רע) טכיזעג

 ַחּוטָּב ,חֵּטַבְמ ידַא טרעכיזעג

 הָחָּפְׁשִמ ,תִיַּב יֵנְּב סָאד (}) דניזעג

 "היָרְבָחֹ" ,הָצּובְק סָאד (ךע) לדניזעג

 הָדיִרְּפ יד (ןע) גנונעגעזעג
 דֵרָּפִה װ ןענעגעזעג

 דֵרָּפִה װ ךיז ןענעגעזעג
 ְךיִנָח ,הָיְלּוׁש רעד ({) לעזעג

 ,הָּלִהְק ,רּוּבִצ ,הָרְבֶח יד ({) טפַאשלעזעג

 םיִּמַעָה רֶבָח ,הָּיִלִהְק
 רּוּבִצ ,הָרְבֶח יד ({) טפַאשלעזעג
 יִתָרְבָח ,יִרּוּבִצ ידַא ךעלטפַאשלעזעג

 ,תּויִתרְבֶח יד (}) טײקכעלטפַאשלעזעג
 תּייִרּוּבִצ

 רֹורְצ ,הָצּובְק סָאד (ךע) למעזעג
 ,זּוּכַע ,רֹוחָא ; בָׁשֹומ רעד/סָאד 60 סעזעג

 תַחַּת

 הָּקִח ,קֹח סָאד (}) ץעזעג

 הָקיִקֲח יד (ןע) גנובעגצעזעג
 הָקיִקֲח לֶׁש ידַא שירעבעגצעזעג

 יִניִצְר ,סָּסִבְמ ,בָׁשָיְמ ידַא טצעזעג

 תּוסּסַּבְתִה יד טייקטצעזעג

 יִּקֲח ידַא ךעלצעזעג
 תּוּיִקֲח יד (}) טייקכעלצעזעג
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 קח תַעָּצַה רעד (}) טקעיָארּפ -ץעזעג

 ֹוטְג ,םיִדּוהִּיַה עַבר יד/סָאד (ס) ָאטעג

 זּומְזִמ ,ׁשּומְׁשִמ רעד (ַײרע) ּפָאטעג

 הָליִלֲא ,הָלֵא יד (ס) ןיטעג

 יִהֹלֲא ידַא ךעלטעג
 תּוהֹלֲא יד (ן) טייקכעלטעג

 םַס ,הָקְׁשַמ רעד (ןע) קנַארטעג

 תּונָמֲאָנ רַטְׁש רעד ווירביורטעג

 ןָמֲאָנ ,ןָמיֵהְמ ,ןּומֲאְל יּואָר ידַא ךעליורטעג

 ןּומָא ןֹתֶנ ,ןֵמֲאַה װ ןעיורטעג

 ץֶרּומ ,ףּודָר :לָעְפִמ ידַא ןבירטעג

 ןָמֲאָנ ידא ַײרטעג

 תּונָמֲאָנ יד (}) טפַאשַײרטעג
 תיִּלְסְרִק יד (ס) ערטעג

 לּוהָּב ,ץֶרּומ ,ףּודָר ידַא טגָאיעג

 יִכָּב ,הָלָלְי רעד (}) רעמָאיעג

 הָלָהָּב ,תּורָחְתֶה ,ץֹורֵמ סָאד (ן) געיעג

 סּופְּד תֹויִתֹואְּב בּותָּכ ידַא טהביתּכעג
 זּוחָא ,דּוכָל ידַא טּפַאכעג

 בֹהָצ ידַא לעג

 תּואְלְט ,הָאָלְטַה סָאד (רע) ץכעטַאלעג

 ןּותָמ ,טקָׁש ,ןָנַאַׁש,ולָׁש ידֵא ןסַאלעג
 - הֶציִר ,ץֹורֵמ רעד (}) ףַאלעג

 בֵהְבַהְצ ידַא ךעלבלעג
 חֶלֶצֵמ ידַא ןעגנולעג

 רֶרְוֲאְמ ידַא טרעטפולעג
 תֶבֶהַצ יד טכוזלעג

 תֹועָמ ,ןֹומָמ ,ַעַּבְטַמ ,ףֶסָּכ סָאד (רע) טלעג

 עּבְטַמ לֶׁש ,ףֶסָּכ לֵׁש -טלעג
 ריִׁשָע ; ףֶסָכְל קָנְרַא רעד (ןע) לטַײבטלעג

 ףֶסֶּכ רַחַא טּוהָל ידַא קיצַײגטלעג

 ףֶסָּכ רַחַא תּוטיִהְל יד טײקיצַײגטלעג
 םיִפָסְּכ ףֵסֹוא רעד (ס) רעלמַאזטלעג

 תיֵּבְגַמ הֶׂשֹוע רעד (ס) רעפַאשטלעג
 סְנְק יד (|) ףָארטשטלעג
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 הָדיִדְי ,הָבּוהֲא יד עטבילעג

 דיִדָי ,בּוהָא רעד רעטבילעג

 לֵבֹוס רעד רענעטילעג
 קָּתַׁשֶמ ידַא טמיילעג

 חַלְּצַה וו ןעגנילעג

 רַטַא ידַא טקנילעג

 תֶרֶּטַא יד (}) טייקטקנילעג
 ןֹומְלָח סָאד (ךע) לכלעג

 תַּפְכֶא ידַא ןגעלעג
 בּוכָׁש ,חָּנִמ ידַא ןגעלעג
 תּונְּמַּדְזִה יד (|) טייהנגעלעג

 דֹלִי ,דֵלֹוה װ ןרעוו ןגעלעג
 ץַּבְרִמ ,הָּטִמ ,ַעּוצָי סָאד (ס) רעגעלעג

 קֹוחְצ סָאד (ס) רעטכעלעג

 קֹוחְצ-תַּב סָאד (ךע) לרעטכעלעג
 הָרֹוק ,הָקֲעַמ סָאד (ס) רעדנעלעג

 רֶדֵס -יֵא ;(תולוגנרתל)

 ןֹורְׁשִּכ ;קָרְפִמ ,קֶרֶּפ סָאד (ןע) קנעלעג

 ןַָׁשְמ ,דָּמִלְמ ירַא טנרעלעג

 ,דָּמִלֶמ רעד (עטנרעלעג) רעטנרעלעג

 םֶכָחדיִמְלַּת ,ןָדְמִל
 הָמְכָח ,תַעַּד ,תּונָדְמַל יד ({) טייקטנרעלעג
 תּוביִהְצ יד (ן) טייקלעג
 םּוצָע ןֶיְנִּב רעד/סָאד (|) ךַאמעג
 יָנֹולְּפִמ "דרָי" (ךַאמעג ןזָאל) ךַאמעג

 הָחּונְמ ןֹתָנ ,-תֶא בֹזָע

 רּומּג ,יּוׂשָע ידַא טכַאמעג

 יִרָׁשְפֶא ;רֵּיִצְמ ידַא טלָאמעג
 ׁשּורָּד ידַא טנָאמעג

 םּוחְּת ,הֶּזֲחֲא ,הָלֲחַנ סָאד (}) קרַאמעג

 דָדֹועְמ ידַא טקיטומעג

 תיִבּוּבקַר ,תֶפֹּנִט סָאד (רע) ץכעזיומעג

 ּוׂשָע ,םֶּגְדִמ ,ץָּבְׁשִתְמ ידַא טרעטסומעג

 הָמְגִדָּב
 ׁשֶפְניִּדָלַה ,גָזָמ ,ַחּור בַּצַמ סָאד (רע) טימעג

 ןרעוװ טקוזינעג -- עטבילעג

 םיִעָנ ,ַחֹונ ,וָלָׁש ידַא ךעלטימעג
 הָוְלַש יד (|) טייקכעלטימעג
 סַּג ,לֹוז ,ינֹומֲה ידַא ןיימעג

 וָּדְחַי ,דַחַי ,דֵחַּיְּב ידַא םַאזניימעג

 תּופָּתַׁש יד (|) טײקמַאזניימעג

 בָׁשֲחְמ ,ןָוְכִמ ידַא טניימעג

 תּוזְבִנ יד (}) טייקניימעג

 גּוזִמ ,הָיְבּוּבִרֶע רעד (}) שימעג

 ָזִמְמ ,בָּבְרֶעְמ ירַא טשימעג
 הָיְבּוּבְרִע סָאד (רע) ץכעשימעג

 ָּיַזְמ ,ףֶלֵסְמ ירא טהכָאלמעג
 רּויִצ ,הָנּומְּת סָאד (}) לעמעג

 הָדיִדְמ ,הָּדִמ ,דַמֵמ ,רּועִׁש רעד טסעמעג

 ןּותָמ ידַא טקיסעמעג
 דָסֶח רעד (}) דָאנעג

 (הקירמאב) רֵבָח רעד (}) עסָאנעג

 םַע תַדָמְׁשַה רעד דיצָאנעג

 תּואָּמַר רעד (}) רַאנעג

 הָּמָרְמ ידַא טרַאנעג

 הֹמָר װ ןרַאנעג

 ֹומְצַע תֶא הֹמָר װ ךיז ןרַאנעג

 תּואָּמַר יד (ןע) ַײרערַאנעג

 הָמְרִמ ,סיִסְכַּת סָאד () עלעגנעג

 בֹאָּכ ,קֹׂשָח װ ןעלזדנעג

 ְּוַא לָׁש ידַא ןזדנעג

 ְּוַא לָׁש רֶׂשָּב סָאד סנזדנעג

 תֹואָכְרִמ צמ ךעלסיפנזדנעג
 קיִּפסַמ ,יַּד װדַא גונעג

 קיִּפְסַמ ,יֵּד ידַא קיגונעג

 ְךֶרֹצַה יִּד ,תּוּיַּד יד (|) טייקיגונעג

 קּויִדְּב ידַא יונעג

 תּונְקיַּד יד ({) טייקיונעג
 יָנֹואְּג ידַא לַאינעג

 תּויָנֹואְּג יד (}) טעטילַאינעג
 עַגָּפִה ,עַצָּפִה ,לֵׁשָּכִה װ ןרעוו טקוזינעג



 ליפעג -- טינעג

 הָּסָנְמ ידַא טינעג

 ןֹויָפִנ יד (}) טייקטינעג

 ןיִּמַה יִרְביֵא צמ ןלַאטינעג
 ֹויָּסִנ יד (ןע) גנוטינעג

 סֵחַי ,ןִיָנְּקַה סֵחַי רעד (ן) וויטינעג

 (קודקדב) תּיִכַַּּׁשַה סַחַי ,תּוכיִמְּסַה

 ןֵּמַאְתִה װ ךיז ןטינעג

 תּונְּמַאְתִה ,ןֹויָּסִנ יד ({) טפַאשטינעג

 הָריִפְּת ,רּוּפִּת רעד (ןע) יינעג

 -ל ַחֹונ ,יּוטְנ ,הָטֹונ ידַא טגיינעג

 ץֶּלַאְמ ;רּופָּת ידַא טיינעג

 תּוציִחְנ ,תּופיִחְּד יד (}) טייקיטיינעג

 גֵּנַעְתִה ,הָנָהַה ,תֶלָעֹוּת קֵפָה װ ןסינעג

 הֶנֲהְנ רעד (ס) רעסינעג

 ׁשֶּמְׁשְמ ידַא טצינעג
 ׁשּוּמִׁש ,שיִמְׁשַּת יד (}) טייקטצינעג

 ףֶרֹע ,תֶקְרְפַמ סָאד (ן) קינעג
 לֶקִיְנ הָּפִצִמ ידַא טלקינעג
 הֶאָרְבַה ,הָמָלְחַה יד (ןע) גנוזענעג

 רֹזָח ,אֵרְבַה ,םִלֲחַה װ ןרעוו ןזענעג

 תּואיִרְבִל

 הָׁשיֵּג ,תּובְרְקְתִה יד (ןע) גנונענעג

 -לׁשּגִנ ,בֵרֵקְתִה װ ןענענעג

 קּוהְּפ רעד (|) ץענעג

 קֵהֵּפ ,קהָּפ װ ןצענעג

 ןֵקֲהַּפ רעד (ס) רעצענעג

 ןֹויְלֶע ,ריִכָּב ,לֵלֹוּכ ,יִלָלְּכ ידַא לַארענעג
 לֶרנֶּג ,ףּולַא-בַר רעד (רעלער) לַארענעג
 גנוריזילַארענעג יד (ס) עיצַאזילַארענעג

 הָלָלְּכַה יד (ןע)
 לֵלְכַה ,ללָּכ װ ןריזילַארענעג
 ילָלְּכ הֶּטַמ רעד (}) בַאטשלַארענעג

 רעד (}) ףעש-בַאטשלַארענעג

 יִלָלְכ הֶּטַמ ׁשאר=ליָּכְטַּמַר
 הָטְמִס ,אָטְמִס סָאד (ךע) לסעג
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 הָטְמִס ,אָטְמִס יד (ס) עקסעג

 ןַחַצ ,הָנֲחַצ יד (עכָארסעג) ,(ס) החרסעג

 תּופיִפְצ ,ׁשֶדֹּג סָאד (}) גנעעג

 תּופיֵפְצ ,ׁשֶדֹּג יד ({) טפַאשגנעעג
 ןִיִרַׁשְמ ידַא טרעצנַאּפעג

 סֶפֶא דַע אֵלָמ ,ףּופָצ ,ׁשּודָּג ידַא טקַאּפעג

 םֹוקָמ
 תֶא גיִׂשַה ,ַחיִלְצִה ,גיִׂשֶה ידַא טלעוּפעג

 שֵּקְבְמַה
 הּנִעְמ ידַא טקינַײּפעג

 הָיְמֶה ,ׁשַעֵר רעד (ס) רעדליּפעג

 טּוּפְטִּפ רעד (ןע) לּפַאלּפעג
 קּודָס ,עֵּקִבִמ ,ץָצֵפְמ ידַא טצַאלּפעג

 גַהֵל רעד (}) שױלּפעג
 לָרְגִמ ידַא טעלּפעג
 ְךֹובָנ ,לָּבְלַבְמ ידַא טפעלּפעג
 ןֹויָּסִנ רעד ווּורּפעג

 הָּסִנְמ ידַא טוּורּפעג

 ֹוָּסִנ יד ({) טײקטוװּורּפעג

 ןֶּגִטְמ לָכֲאַמ סָאד (רע) ץכעלגערּפעג

 ץֶהֹגְמ ,סּוחָּד ידַא טסערּפעג

 לּומְלִמ סָאד לּפערּפעג

 הָליִפְנ רעד לַאפעג

 לָח :לַפָנ ,רֵרָי ,ְךָדְכִדִמ ידַא ןלַאפעג
 ְךּּדְכִּד ,ןֹואָּכִּד יד (}) טײקנלַאפעג
 דָּכְלִנ ,ריִסָא ,יּובָׁש ידַא ןעגנַאפעג
 -יּובְׁש רעד (ענעגנַאפעג) רענעגנַאפעג

 ריִסָא ,ׁשּובָח ,הָמָחְלִמ
 ,רָסֲאַמ ,יִבְׁש יד (|) טפַאשנעגנַאפעג

 הָׁשיִבֲח

 נֶּכַס יד (ן) רַאפעג
 תיִנֹומֲה הָעיְִנ רעד (}) רָאפעג
 בֹוׁשְוךֹולָה הָעיִסְנ יד (ןע) ַײרערָאפעג
 ריִצָח ,אֹוּפְסִמ סָאד רעטיפעג

 ׁשֶגֵר סָאד (}) ליפעג
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 אָּלִמְמ ידַא טליפעג
 יּוּלִמ סָאד (רע) ץכעליפעג
 תיִלְגַּת ,הָאיִצְמ סָאד ({) סניפעג
 הֹלָּג ,אֹצֶמ װ ןעניפעג
 ַעּולָק ידַא ןטכָאלּפעג
 לּוּבַמ ,ףֶטֶש ,ןֹופָּטִׁש רעד (|) ץיילפעג
 עַלֶק רעד טכעלפעג
 ןֵח אֹצִמ װ ןלעפעג

 ,אֶלָּכ-תיֵּב ,רַהס-תיֵּב סָאד (ן) שינקנעפעג

 רֶסֲאֵמ
 םיִלַּכ תֶכְרֲעַמ סָאד (|) סעפעג
 ׁשּונָא ,ןָּכִסְמ ידַא ךעלרעפעג

 הָנָּכַס ,ןּוּכִס יד ({) טייקכעלרעפעג
 הָדיִלְּג סָאד סנריורפעג
 הָאיִפְק ,הָׁשיִרְק רעד ({) רירפעג

 ׁשָּדֲחְמ ידַא טשירפעג
 עֶרְפֶנ ,םֶּלִׁשְמ ידַא טלָאצעג
 ָּפְרֶמ ידַא טמַאצעג
 עֶצֶעַצְמ ידַא טעקצַאצעג
 יּופָּכ ,סּונָא ידַא ןעגנּוווצעג

 םיִריִׁשְכַמ תֶכְרַעַמ ,ריִׁשְכַמ סָאד (}) גַײצעג
 דֵקְפָנ ,רָּפֶסְמ ידַא טלייצעג
 םִיַּנַׁש תֶכְרֲעַמ סָאד ןייצעג

 בֶּלִצְמ ידַא טמלצעג
 םיִליִלֲא דֵבֹוע רעד (ס) רענידנצעג

 םיִליִלֲא תַדֹובֲע יד (ןע) ַײרענידנצעג

 לֶהֹא סָאד (|) טלעצעג

 הָחְקְרֶמ עד (ן) ךָאקעג
 בֵל םֹוׂשְּב ידַא טקוקעג

 רֶרֹקְמ ,אּופְק ,גָזִמִמ ידַא טליקעג
 יִתּוכאָלְמ ידַא טלצניקעג
 רֶׁשָקְּב רֶׁשָקְמ ידַא ןדנובעג ןוא טּפינקעג

 ֶנָ
 לּוׁשַּב ,ליִׁשְבַּת סָאד (רע ,ן) ץכעקעג

 לָזְרַקְמ ידַא טלזַײרקעג

 קיטכערעג -- טליפעג

 םֵקֲעְמ ,לָּקִעְמ ידא טמירקעג
 ,הָפָי הָלָעָׁש ,ֶּרֹבִמ ,חָלֶצִמ ידֵא ןטָארעג

 הָמֹוּד

 ןֹורְׁשִּכ ,הָחָלְצַה יד (}) טײקנטָארעג

 הֶּלִמֲה ,הָמּוהְמ יד (ס) עקשטַארעג

 חָּונִרְמ ידַא םַארעג

 קָבֲאַמ רעד (ןע) לגנַארעג

 תֶרֶּגְרִּג סָאד (ךע) לגרעג

 הָיְמֶה ,ׁשַעֵר ,הָמּוהְמ רעד (ס) רעדורעג

 ׁשּורְׁשִר סָאד 60 שיורעג

 ַחיִר רעד 0 ךורעג

 (בלח)ׁשּורְק ,ץָמְחֶמ ידַא ןענורעג

 (בלח) הָשיִרְק ,ץּוּפִח יד (}) טייקנענורעג

 לָּדְבִמ ,זָזּומ ידַא טקורעג

 ןּנַג רעד (ס) רענטרעג

 תּונְנִּג יד ַײרענטרעג

 ןֵג דֵּבַע ,ןֵּנַג װ ןרענטרעג

 ַחֵּקִּפ ,יִמּומְרַע ;דֶרְגֶמ ידַא ןבירעג

 רּוּבִּד סָאד 0 דיײירעג

 ליִׁשְבַּת סָאד 0 טכירעג

 טָּפְׁשִמ-תיֵּב סָאד (}) טכירעג

 ִטָּפְׁשִמ ידַא ךעלטכירעג
 לָּלַהְמ ,חָּבִׁשְמ ידַא טמירעג

 הָטיִרְּפ רעד/סָאד לּפמירעג
 הָפיִלְז ,ףּוטְפִט סָאד סנירעג

 (בלח)ׁשֶרקַה ,ץֵמְחַה װ ןרעוו ןענירעג

 אל ,ןָזָאְמ אל :םָעְפִמ ,ׁשֶּגְרִמ ידַא טרירעג

 יּופָׁש
 ;תּומֲעָּפִה ,תּוׁשְּגַרְתִה יד (}) טייקטרירעג

 ןּוזָא רֶסֹח

 ןֹוצָר ,הֵּיִצְר יד (|) טייקנרעג

 רָּבִדֶמ ידַא טדערעג

 הָבּונִּת ,עַפֶׁש יד (}) שינעטערעג

 קֶדֹוצ ידַא טכערעג

 קֵדֹוצ ידַא קיטכערעג



 טײּפשעג -- טייקיטכערעג

 קֶדֶצ יד (}) טייקיטכערעג

 קֵּדְצַה וו ןקיטכערעג

 הָרֹועְׂש רעד ({) טשרעג

 הָרּוׁשְּת ,הָנָּתַמ רעד 0 קנַאשעג

 חָּפְנִמ ידַא ןלָאװשעג
 חֵּפַנְתִה װ ןרעוו ןלָאװשעג
 עָּבְׁשִמ רעד רענעריווושעג

 תּוחיִפְנ סָאד (רע) ץכעליוושעג
 ףּוחָּד ,רֵהֵמ ידַא דניוושעג

 ,תּופיִחְּד ,תּוריִהְמ יד (}) טייקידניוװשעג
 תּוזיִזְּפ

 הָסְרֵמ רעד (}) ריוושעג

 ןְדֹוּד סָאד (רע) דניקרעטסעוושעג

 ,הָאְרַמ ,ףּוצְרַּפ ,הָרּוצ סָאד (}) טלַאטשעג

 ֵּתְסַלְ
 הָרּוצ ןֹתָנ ,בֶצֵע װ ןקיטלַאטשעג
 ֹומְצַע תֶא בַצֵע ,בֵצֵעְתִה ךיז ןקיטלַאטשעג

 ןֹוחְרָס ,הָנֲחַצ ,ןֵחַצ רעד (ןע) קנַאטשעג

 הֶלָע ידַא ןגיוטשעג
 אל ןגיולפעג טשינ ןגיוטשעג טשינ --

 רַעַי אֹלְו םיִּבִד

 רֵּקִנְמ ידַא טלּפוטשעג

 םיִנָבֲא לֵלְּכ רעד ןייששעג

 ַחּור בַצַמְּב ידַא שמיטשעג

 קּונָח ;םֵקְרִמ ידַא טקיטשעג

 סיסב) רֹומֲח : הָדיִמַע רעד 0 לעטשעג

 (ןחלושל

 רֶּדִסְמ ידַא טלעטשעג
 לֵׁשָּכִה װ ןרעוו טלכיורטשעג
 םיִּסַּפ יוׂשָע ידַא טפַײרטשעג

 ַחֵּקִּפ ,ןֹובָנ ידַא טיישעג

 תּוחְקִּפ ,תּונֹובְנ יד ({) טייקטיישעג

 הָיְרֹוטְסיִה ,הָדָלֹוּת יד (ס) עטכישעג

 זיִרָז ידַא טקישעג

 תּוזיִרְז יד (ן) טייקטקישעג

 טא א
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 ׁשָטֶלֶמ ידַא ןפילשעג

 ׁשּוטְל ,הָׁשיִטְל יד ({) טייקנפילשעג
 הָביִרְמ ,הֶרְגִּת ,ביִר סָאד ({) געלשעג

 ןיִמ סָאד (רע) טכעלשעג

 יָניִמ ידַא ךעלטכעלשעג

 לֵּתַּפְתִמ ידַא טלגנעלשעג
 םיִעָט ידַא קַאמשעג

 םַעַט רעד (}) קַאמשעג

 םַעַט יִלְּב ,םַעַט-אֹלְל ידַא זָאלקַאמשעג
 ְךַּפְכַפֲה ידַא קידַײמשעג

 לּוׁשַּב ןֵּמׁש סָאד ({) ץלימשעג

 ַחּוׁשָמ ,ַחּורָמ ידַא טרימשעג

 גֶסֶמ ,ְּךֶתָנ סָאד (ן) ץלעמשעג

 הָטיִרֲח סָאד (}) ץינשעג

 תּוטיִרֲח יד (}) טייקטצינשעג

 ַעּוגָּפ ,תֶחְׁשִמ ,לָּבִחְמ ,קֹוּזְנ ידַא טקידעשעג

 ,לּוּבִח ,תּועיִגְּפ יד (}) טייקטקידעשעג

 תּוחָׁש

 ׁשֵחַרְתִה ,הֹרָק װ ןעשעג

 ,הָרְקִמ ,תּוׁשֲחַרְתִה יד (}) שינעעשעג

 עֶרֹאְמ

 תּונֲח ,רָחְסִמ ,קָסֵע סָאד (ן) טפעשעג
 יִרֲחְסִמ -טפעשעג
 יִקְסִע ,יִרָחְסִמ ױדַא ידַא ךעלטפעשעג
 םיִקָסֲע ׁשיִא רעד (טַײל) ןַאמטּפעשעג
 קָסֵעָה לֵהַנְמ רעד (ס) רעריפטפעשעג
 דָמֶצ ,הָמְתָר רעד (ןע) ןַאּפשעג

 חּותָמ ידַא טנַאּפשעג

 תּוחיִתְמ יד (}) טײקטנַאּפשעג

 לּוּתִה סָאד 0 סַאּפשעג

 יִוְט סָאד ןיּפשעג

 הָוְטִמ ידַא טניּפשעג

 תּונְגְלְגַל ,גַעֵל רעד (}) טעּפשעג

 טּוּיְס סָאד (רע) טסנעּפשעג

 ַחּוטְׁש ידַא טײרּפשעג



251 

 הָחיִׂש סָאד (|) ךערּפשעג

 ,הָחיִרְצ ,הֵקָעְז ,הֵקָעְצ סָאד (ןע) יירשעג

 היט
 בָתְּכ סָאד (}) סטפירשעג
 רֹפֶא ידַא ָארג

 סַּג ,הָבָע ידַא בָארג

 םֹּדְרק ,רֵּדְעַמ רעד (ס) ןזַײאבָארג

 הָריִפֲח יד (ןע) גנובָארג

 ץֶרָאָה-םַע רעד (סע) ןַאיבָארג

 תּוצְרַאָה-םַע יד (}) טײקשינַאיבָארג

 הָפֵרְגַמ יד (ס) עילבַארג

 ףֹרָּג װ ןעװעילבַארג

 טֵּטַח װ ןעלבַארג

 טֹטֲח װ ךיז ןעלבַארג
 רֹפָח װ ןבָארג

 ץֶרָאָה-םַע רעד (ןע) גנוי רעבָארג

 תּוּסַּג יד ({) טײקבָארג
 ןֶׁשַעַר רעד (ס) רעגַארג

 תּונָׁשֲעַר יד (ןע) ײרעגַארג

 ׁשעֶר װײ ןרעגַארג

 הָלֲעַמ רעד (}) דַארג

 ִגּוז רָּפְסִמ רעד (}) דָארג

 וָשְכַע אָקְוַּד ,אֵקְוַּד ; רֶׁשָל ודַא דָארג

 גּורְּד יד (ס) עיצַאדַארג
 ָּיַסְמ ,רַגֹוּב רעד (}) טנַאודַארג
 ,הָכָמֶסַה סֶקָט ,םּוּיִס יד (ןע) גנורַױדַארג

 גּורָּד

 רַאּת לַּבַק ,םּיַס װ ןרַיודַארג

 גֵרָּד ,גֵרְדַה װ ןרידַארג

 טיִרְחַּת יד (}) רויווַארג

 הָיְצַטיִוָרִג ,הָכיִׁשְמ יד (ןע) גנוריטיווַארג

 -ִל הֹטָנ ְךֵׁשָּמִה װ ןריטיווַארג

 הָטיִרֲח ,ףּוּלִג יד (ןע) גנוריוװַארג

 ַּתַּפ ,ףֵּלִּג ,טֹרָח װ ןריװַארג

 ףֶּלַּג ,טֶרָח רעד (ס) רעריװַארג

 עצישַארג -- ךערּפשעג

 בֶׂשֵע ,אָׁשִּד סָאד 0 זָארג

 לַחַא ,לּוחֶא יד (ןע) גנורילוטַארג
 לֵחַא װ ןרילוטַארג

 גֵרֹוס יד (ס) עטַארג

 הָרָעְֶמ יד (ס) עטָארג

 קיִחְּצַמ ,יָנֹוהְמִּת ידַא קסעטָארג

 הָטיִרְׂש ,טֶרָׂש רעד (סע) שטַארג

 טֹרָׂש װ ןעשטַארג

 הָיְמֶה ,הָמּוהְמ (ס) עקשטַארג

 זֶרָח ,זּורָח רעד (ןע) סַארג

 (לקשמ)םָרְּג (ןע) סַארג

 הּוּדְקִּד יד קיטַאמַארג

 ןֵקְּדִקַּד רעד (ס) רעקיטַאמַארג

 יקּוּדְקִּד ידַא שיטַאמַארג

 זְרֲחַה ,זֹרָח װ ןעמַארג

 זְרָחְתִה װ ךיז ןעמַארג

 ןָזְרַח רעד (ס) רעטכעלפ-ןעמַארג
 תּונָזְרַח (ןע) יירעטכעלפ-ןעמַארג
 תּונָזְרַח רעד םַארטש-םַארג

 הָהָּכ לֹחָּכ ידַא טַאנַארג
 דַי-ןֹומִר ,ןֹוּמִר רעד (ן) טַאנַארג

 לֹוטְמ רעד (ס) רעפרַאװ-ןטַאנַארג

 םיִנֹוּמִר

 יִזֹויְדִנַרְּג ,בֶּגְׂשִנ ,ריִּבַּכ ,םּוצָע ידַא זעידנַארג

 ,דֹוה ,הָמָצָע ,הָרּובְּג יד (}) טייקזעידנַארג

 רֶדָה
 םַחַׁש ,תיִנָרְּג רעד טינַארג

 הֶהַּכ לֹחָּכ ידַא טענַארג

 םיִרָסיֵרְּת רֵסיִרְּת ,סֹורְּג רעד (}) סָארג

 ןזֹור רעד (}) ףַארג

 תֶנָזֹור יד (ס) עניפַארג
 תּייִנָּנִח ,ןֵח יד (ס) עיצַארג

 ןַח אֵלָמ ,יִנָּנִח ידַא זעיצַארג

 םַענ ,תּויִנָּנִח יד (}) טײקזעיצַארג

 בֶלְּבַל יִמַעְטַמ ,בֶלֶבַל יד (ס) עצישַארג



 ךיירג -- ןשָארג

 הָטּורְּפ ,ׁשּורְּג רעד (ס) ןשָארג

 יָנֹונְטַק ידַא קידנשָארג

 הָריִפֲח ,רֹוּב רעד (רעבירג) בורג

 ׁשּוּג יד (ס) עדורג

 ןעֶט ,קֹרָּפ װ ןעוועזורג

 רֹפָא ידַא יורג

 יִרָזְכַא ידַא םַאזיורג

 תּויְרְזְכַא יד ({) טײקמַאזיורג

 הָמיֵא ,תָצֶלְפִמ :הָדָרֲח ,הָעָוְז רעד ({) ליורג
 יִתָעְוַז ,אָרֹונ ,םיָא ,דיִרֲחַמ ידַא קילורג
 תּוצָּלַּפ ,הָמיֵא ,הָעְוְז יד (}) טייקליורג
 דֹרָח ,ַעֵזֲעְַּזִה יו ןליורג

 יִרּורְפַא ידַא ךעליורג

 םִיַדָי-בַחְר ,בָחָר ,חָוְרִמ ידַא םיורג
 תּובֲחַר ,חַוָר יד (}) טייקמיורג

 םּוצָע ,לֹדָּג ידַא סיורג

 ,לּלַהְתִמ ,בֵרְבַרְתִמ רעד (ס) רעטלַאהסיורג

 רֵאָפְתִמ
 ,ריִהָי ,ןָבֶרְבַר ידַא שירעטלַאהסױורג

 רָאָּפְתִמ
 ,תּורַאָּפְתִה יד ({) טײקשירעטלַאהסיורג

 הָוֲאַג

 הָמָצֲעַמ יד (|) טכַאמסיורג
 תּואיִּגַׂש ,תּילְדַּג (}) טייקסיורג

 תּולִדַּגַה ןֹועְגִׁש יד (ס) עינַאמ-טייקסיורג

 ןיִלֹוּפֹורְטֶמ ,ּךֵרֶּכ יד (טעטש) טָאטשסױרג

 ְךַרְּכ לָׁש ידַאשיטָאטשסױרג

 ְךֵרְּכַה גַהְנִמְּכ יד ({) טײקשיטַָאטשסױרג

 ,ןָגָד לָׁש ןיִעְרַּג יד/רעד (}) ּפיורג
 הָלּולְּג

 קרק רעד (}) דנורג

 דֹוסְי ,הָּבִס

 ,הָמָדֲא ,עקרק ,הָּבִס ,דֹוסְי רעד (}) טנורג

 םָּיַה עקרק
 דֹוסְי לָׁש ,יִתָּבִס -טנורג

 2 עט יי
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 אָלְד יֵסְכִנ ,ןיִעְקְרַקְמ סָאד סנגייאטנורג

 וי
 לֵלֹוּכ ,ףיִּקַמ ,יִדֹוסִי ידַא קיטנורג

 ףֵּקֶה ,תּויְדֹוסְי יד (ן) טייקיטנורג
 סיִסָּב הֹׂשָע װ ןעוועטנורג

 דּוּסִי ,דּוסְי יד (ןע) גנוקיטסעפטנורג
 דָּסַי וו ןקיטסעפטנורג
 יִדֹוסְי רָּפְסִמ יד (|) לָאצטנורג

 הָנִּפ -ןֶבֶא ,דֹוסְי-ְןַבָא רעו (רע) ןייטשטנורג

 םֹולָׁש תַׁשיִרְּד רעד (}) סורג

 דּוּגַא ,תּוצְּבַקְתִה י (ןע) גנוריּפורג

 הָצּובְקִל ץֵּבַק וו ןריּפורג

 הָצּובְקִל ץֵּבַקְתִה ײ ךיז ןריּפורג

 קַהַל ,תֶוָצ ,הָצּובְק יד (ס) עּפורג

 טּוטְח יד (ןע) גנולבירג
 טִטַח ײ ןעלבירג

 טֹטָח ךיז ןעלבירג
 קָסיִוְׁש יד (}) ווירג

 הָמְעַר יד (ס) עווירג
 רַעַצ ,ׁשֶפָנ-תַמְגֶע .הָגָאְד יד (ס) עטָאזירג

 ססָּכ ,םֶסָרַּכ װ ןעשזירג

 תמגע בורמ) ומָצַע הָא לֹכָא װ ךיז ןעשזירג

 : (שפנ

 רַעַצ ,ׁשָפָנ-תַמְגֶע סָאד (}) שינעשזירג

 הָאיִגְׁש רעד (}) זַײרג

 ןִקָז ידַא זַײרג
 לָּתְלַּת סָאד (ךע) לזַײרג
 לֵסְלַס ,לָּתְלַּת װ ןעלזַײרג

 הֶצֹור 5 ,ןכָה ,ןֹוכָנ ידַא טיירג

 הָנָכֲה יד (ןע) גנוטיירג

 ןֵכָה װ ןטיירג
 ןנֹוּכְתִה װ ךיז ןשיירג

 תּונֹוכְנ ,תּונְנֹוּכְתִה יד () טייקטיירג

 חָוֶט ,גָׂשֶה רעד (}) ךיירג
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 חִוָט ,םּוחְּת ,ףֵּקִה יד (ןע) גנוכיירג

 עֶגַה ,גָּׂשַה װ ןכיירג
 טְלֶחֶהְּב ,טֵלֹוּב ןֵפֹאָּב ודַא ךעלַײרג
 דַמִמ ,ףֵקָה ,הָּדִמ ,לֶדֹג יד (ן) סיירג

 ֶּלַה ,ַחַּבַׁש ,םָמֹור װ ןסיירג
 רֵאָּפְתִה ,אֵּׂשַנְתִה װ ךיז ןסיירג

 ןֶגּד לָׁש ןיִעְרַּג סָאד (ךע) לּפַײרג
 יִניֵעְרַּג ידַא קידלּפַײרג

 תֶלֹס צמ ךעלּפַײרג

 תיִלֹוּכְׁשֶא רעד (ן) טכורפּפיירג

 ִנָלֲה,ינְָי יעד (}) ךירג
 תיִנְוִי ידַא שיכירג

 ןָוָי סָאד דנַאלנכירג
 רַצָרֶצ רעד (ן) לירג
 הָמיִרְצ רעד (}) ץלירג

 םֹרֶצ ו ןצלירג

 רּוּפֶא רעד (ןע) םירג

 הָיְוֲעַה ,יּוּוִע יד (ס) עסַאמירג

 רּוּפֶא יד (ןע) גנורימירג

 רָּפַא װ ןרימירג

 רֵּפַאְתִה װ ךיז ןרימירג

 ןֶטָּב בֵאְּכ סָאד (}) שינעמירג

 הָטיִרְּפ רעד (ןע) לּפמירג
 טֹרָּפ װ ןעלּפמירג
 ןֹורָח ,הָמֵח ,םַעַז ,סַעַּכ רעד ןרָאצמירג

 קֹרָי ידַא ןירג
 קַרקַרָי ידַא ךעלנירג

 תּוּקַרְקַרְי יד (|) טייקכעלנירג

 ַחֹונ ,לק ודַא ידַא גנירג

 תּוּיִחֹונ ,תּוּלק יד (}) טייקגנירג

 לָּכֶא ,בֵקָר רעד (}) דנירג

 הָמָקַה ,דּוּסִי יד (ןע) גנודנירג

 הָפֵסֲא יד (ןע) גנולמַאזרַאפ-גנודנירג

 תֶנָנֹוכְמ

 טייקידתוימשג -- גנוכיירג

 יִדֹוסִי ידַא ךעלדנירג

 דָּסַי ,דֹסָי װ ןדנירג

 דָּסַיְמ רעד (ס) רעדנירג

 קֶרָי סָאד (}) סנירג

 (הקירמאב) ׁשֶדָח רֵּגַהְמ :קֹרָי רעד רענירג

 (זח ןבא) ןְקְרִי רעד (רע) ןייטשנירג

 (עבצ רמוח) םּוּתְנַקְנַק רעד ןָאּפשנירג

 םֹולְׁשִל לֹאָׁש ,םֹולְׁשִּב ׁשֹרָּד װ ןסירג

 תַעַּפַׁש יד (ס) עּפירג

 (ףוע) סֶרֶּפ רעד (}) ףירג

 ןֹוּפִׁש יִסיִרְּג יד (}) ץירג

 תָמָּסִּכ יד (ס) עקירג

 יִבֹע ידַא בערג

 ןֶרֵּבִק ,רֵפֹוח רעד (ס) רעבערג

 ןֶׁשֲעַר רעד (ס) רעגערג

 ׁשעֶר װ ןרעגערג
 בֶׂשֵע סָאד (ךע) לזערג
 םיִנָבְל ,הָסיֵבְּכ סָאד טערג

 קֶדָה רעד ({) רעמַאלקטערג
 (םיעבצ לע) טֶלֹוּב ,קֵעֹוצ ידַא לערג

 הָיְנּונק יד (ס) עדנערג

 רֶפְס ,גָיְס ,לּובְּג יד ({) ץענערג

 לֹבָּג װ ךיז ןצנערג

 ןּויִצ ,לּובְּגַה ןֶבֶא רעד (רע) ןייטש-ץענערג

 לּובְּג

 לֹודָּג רֵתֹוי ידַא (סיורג :האר) רעסערג

 הִָּסְּג ,קּוהְּג רעד (}) ץּפערג

 הֹסֶּג ,קַהַּג װ ןצּפערג

 יּוסִּג ,הּיִסִּג ,קּוהְּג יד (ן) שינעצּפערג
 הָפּונְצ הָּמֵצ רעד (}) קערג

 (ךירג :האר) יִנָוְי רעד (}) קערג

 תּוּיְמְׁשַּג סָאד תוימשג

 יִמְׁשַּג ידַא קידתוימשג

 תּוּיִלאְיְרטָמ ,תּויִמְׁשַּגיד (}) טייקידתוימשג



 ד תֹואָה יד/רעד (תלד) ד

 (תמצמוצמ הדימ) תֶלֶּד לַע תֶלֶּד "ד סע 'ה

 אָכָה ,הֹּכ ,םֹולֲה ,ֹוּפ ,הֹּפ ,אֹּפ ,ןאָּכ ידַא ָאד

 אָכָה ,םָׁש"יֵא ,םָׁשְו ןאָּכ טרָאד ןוא ָאד

 םָתָהְו
 ןאָּכ ְּךֶרֶּד װדַא סורַא ָאד

 בֹוט לֵרֹוּג ,בֹוט לֶּזַמ סָאד לזמ ערבָאד
 ׁשֶפֶנ-תַמְגָע ,הָנָאָּד יד (ס) הגאד

 תַעַּד תּופיִּקַּת רעד (ןע) םזיטַאמגָאד

 תּויִתָמְגֹוּד

 ,ׁשֹּקִע ,ֹוּתְעַדְּב ףיִּקַּת ידַא שיטַאמגָאד

 יִתָמְגֹוּד

 ,תַעַּד תּופיִּקַּת יד (}) טײקשיטַאמגָאד

 תּויִתָמְגֹוּד

 הָמְגֹוּד ,הָנּומֶא ,רֵּקִע יד (ס) עמגָאד

 לֵּלַּפְתִה װ ןענעװַאד

 לֵּלַּפְתִמ רעד (ס) רענעוװַאד

 הָיְוֲה ,תּואיֵצְמ ,םּויִק רעד ןַײזָאד

 תאֹז נָארּפ עקיזָאד

 הֶז ,הֶּזַה גָארּפ רעקיזָאד

 ןּוּנִמ יד (ןע) גנוריזָאד

 ןֵּנַמ װ ןריזָאד

 הָסְפִק ,הָנָמ יד (ס) עזָאד
 ,יָּכ ףַא ,םֹוקָמ לָּכִמ ,תאֹז לָכְּב ודַא ךָאד

 ןֵכ יִּפ לַע ףַא ,יַזֲא ,יִרה
 הָסְחַמ ,גַּג-תַרֹוק ,גַּב רעד (רעכעד) ךַאד

 ןֹויְמִּד יד (ןע) גנוטכַאד
 רֵעַׁש ,רֹעָׁש ,הֵאָרַה וו ךיז ןטכַאד

 הָּבִרֲא ,בָנְׁשֶא רעד (סע) קישטפולכַאד

 ְךֵּכַס ,ןֶּגַג רעד (ס) רעגײלכַאד
 דיִמְרַק ,ףַעֵר יד (ס) עקלכַאד

 הָּבְרֲא ,בָנְׁשֶא יד (ס) עקטרָאפכַאד
 גַּג-תַּיִלַע יד (רעביטש) בוטשכַאד

 ןֹולְמַּג רעד (}) ץיּפשכַאד

 םיִעָבְצִל רֵּוִע רעד (}) טסינָאטלַאד

 לָרֹוּג ,לֶּזַמ יד (ס) עילָאד
 ןֹוליֵעְמ רעד (ס) ןַאמלָאד

 ןֶמֶגְרֶתְמ רעד (ס) רעשטעמלָאד
 עקָּב ,קָמֵע יד (ס) ענילָאד

 אּוהַה ןֵמּזַּב ,יַזֲא ,זָא ודַא טסלָאמַאד
 ןֹולֲא ,ןֹוּלֵא רעד (במעד) במָאד

 טּוּלַּב יד (סינ) סונבמָאד

 דַנ ,םֶלָּב ,םֶּלַּב ,רָכָׂש יד (ס) עבמַאד
 םִיַתֹוחּול ,הָּיְּבִק יד (ס) ָאנימָאד

 טיִּלַׁש ,יִנָטְלֶׁש ידַא טנַאנימָאד

 -לַע טּלַּתְׁשִה ,לֹׂשָמ ,-לַע ׁשֹלָח װ ןרינימָאד

 רֵּבַגְתִה
 ׁשָנ ,םיִׁשָנ לָׁש ידַא עקסמַאד

 ,הָרָׂש ,תיִנֹודֲא ,הָנֹודֲא ,הָריִבְּג יד (ס) עמַאד

 תיִרָׂש

 םיִׁשָנ טַּיַח רעד (ס) רעדַײנשנעמַאד
 דַא ,רֹוטיק רעד (}) ףמַאד

 דּויִא יד (ןע) גנופמַאד
 יִדֲא ידַא קיפמַאד
 רֹוטיק חַנֹוכְמ יד (ןע) ןישַאמּפמַאד
 רֹוטיק לָׁש םִיַחַר יד ({) לימפמַאד

 רַטָק ,הָּדַא װ ןפמַאד
 רֹוטיק תַניִפְס רעד (ס) רעפמַאד
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 לָמָנ ,לֵמָנ רעד (}) טרָאּפרעפמַאד
 רֹוטיִק חַּינֲא יד (|) ףישפמַאד
 תיִרֹוטיִק סָאד (ךע) לפישפמַאד

 דיִׁשָּדְרַנ ,הָקְמַּד יד (ן) ליּפש-עקמַאד

 ןֵכְּב ,זָא ידַא ןַאד
 ףֵדֹור ,ןֵקְׁשַח ,בֵגֹוע רעד (ןע) ןַאושזנָאד

 תֹולָמְׂש

 'ה םֹוי ,יִׁשיִמֲח םֹוי רעד (ס) קיטשרענָאד

 הָיָדֹוה ,אָתּוביִּת ,ןֵח"ְןֵח ,הֶדֹוּת רעד (}) קנַאד

 -ִל תֹודֹוה קנַאד ַא --
 הָּבַר הָדֹוּת ,ןֵח-ְןֵח ,הָדֹוּת !קנַאד ַא --

 דּוסָח ,הָדֹוּת ריִסֲא ידַא רַאבקנַאד
 ,הָבֹוט תֵרָּכַה ,הָיְדֹוה יד (}) טײקרַאבקנַאד

 הָרֵקֹוה

 הָיָדֹוה ,הָאָדֹוה יד (ןע) גנוקנַאד

 הָדֹוּת ןֹתָנ ,הֵדֹוה װ ןעקנַאד

 הָיָדֹוה ,הָאָדֹוה יד (ן) טּפַאשקנַאד
 ןיִמְל תַעַּדַיְמ תיִוָּת ,הָעיִדְיַה אֵה טרַא סָאד

 (ראותו םצע םש ינפל) יִמָתֶס

 הֶז נָארּפ סָאד

 ּוהָז זיא סָאד
 יאַה ,יִלָּכ ץלַא סָאד

 הֶז הָּתַע ,םַעַּפַה לָאמ סָאד
 רֵמֹוא יִוֲה טניימ סָאד
 קיִּת רעד (ס) עיסָאד

 רזּומ ,ְךָּכ םָתֶס ,הָּנִׁשְמ ידַא קיסָאד

 הֵרֲחַה ,הֹׂשָע וו ןסָאד

 ֵּתְנַק ,םִיַּקַׂש רעד (קעז) קַאזלּפָאד

 לּופָּכ ידַא טלּפָאד
 תּוליִפְּכ יד (}) טײקטלּפָאד

 דָמֶצ רער (ן) ךָאילּפָאד
 הָנָּפְסִמ רעד (|) קָאד
 בָתְּכ ,הָדּועְּת ,ְּךֶמְסִמ רעד (}) טנעמוקָאד

 דּועִּת ,ְּךּומָסְמ יד (ס) עיצַאטנעמוקָאד

 יִדּועְּת ,יִכָמְסִמ ידַא רַאטנעמוקָאד

 ןרבד -- טרָאּפרעפמַאד

 חֵכֹוה ,דֵעֵּת ,ְּךֵמְסַמ װ ןריטנעמוקָאד

 דּועִּת יד (ןע) גנולמַאזנַײא-ןטנעמוקָאד
 קּייִּת יד (ןע) גנורדסנַײא-ןטנעמוקָאד

 אֵפֹור ,רֹוטְקֹוּד רעד (םיריוט) רָאטקָאד

 (הרישב הדימ) םיִרֵמ רעד () ליטקַאד

 הָאּופְר יד (|) ײרעטקָאד

 םיִאְפֹורְל ץּור װ ךיז ןרעטקָאד

 הָרֹוּת ,הָטיִׁש ,הָנְׁשִמ יד (סע) ןירטקָאד

 תֹועְּד לַעַּב ,הָכָלֲה לַעַּב רעד ({) רענירטקָאד

 תֹוטָׁשְפִמ

 תּויִרָניִרְטְקֹוּד יד (}) טייקשירענירטקָאד

 ׁשֵבָי ,שּוחָּכ ,םּונָצ ,הֶזָר ידַא רַאד

 הָרָּכְרִּכ יד (ס) עקשזָארָאד

 ׁשאָּב װ ןברַאד

 הָׁשָחְכַה ,םּוּנִצ ,ןּוּזַר יד (ןע) גנורַאד

 םָתָה ,םָּת ,הָּמָׁש ,םָׁש ודַא ןטרָאד

 לֹמק ,םָנֶּצַה ,הֹזְר ײ ןרַאד

 ׁשּוּמק ,ןִצ ,ןיֵנְצ ,ץֹוק רעד (רענרעד) ןרָאד

 קֶדָח רעד (}) סקיועגנרָאד
 ץּווק ,יִנָצֹוק ,יִצֹוק ידַא קידנרָאד

 ַחֹוח ,הָנֶס רעד (}) טסוקנרָאד

 אָנְכַע ,ןֶכָע יד (ןע) גנַאלשנרָאד

 הָׁשָחְכַה ,ןּוזִר ,םּוּנִצ יד (|) שינערַאד

 הָבָׁשֹומ ,רָפְּכ סָאד (רעפרעד) ףרָאד

 רָפְּכְִּב,יִרְפַּכ ידַא שיפרָאד
 תּויְרְפַּכ יד ({) טייקשיפרָאד
 רֵפְּכ-ןּב ,רָּכֶא רעד (טַײלפרָאד) ןַאמפרָאד

 ְךֶרֶטְצִה ,קֹּקִַּה ,קּקּדְזִה ,ּךֹרֶצ ,בָּיַח יי ןפרַאד
 ׁשַחַּכ ,ןֹוזָר יד (}) טײקרַאד
 (גד) הָלֵּקַּב רעד (}) שרָאד

 הָאְמִצ ,ןֹואָּמִצ רעד (}) טשרָאד

 אֵמָצ ידַא קיטשרָאד

 אֵּמַצ וו ןטשרָאד

 הָחְצִמ רעד (סעקש) קישַאד

 טֶּפְטַּפ װ ןרבד



 ןסַײבכרוד -- רחאירבד

 ריִזֲח רעד (םירחא םירבד) רחא-רבד

 תֶרֶמֹוא תאֹז טסייה סָאד=ה"ד

 ְתַא ,הָּתַא נָארּפ ֹוד

 תּויָנְׁש ,תּוליִפְּכ רעד (ןע) םזילַאוד

 תּוליִפְּכ יד (ןע) גנורילבוד
 לֵּפְכַה ,לֵּפַּכ װ ןרילבוד
 ליִפָּכ רעד (ס) רערילבוד

 ליִפָּכ ,גּוז ,הָנְׁשִמ רעד ({) טעלבוד

 םיִליִלֲח תַמֲח רעד (קעז) קַאזלדוד

 ליִלָח יד (ס) עדוד

 לֵּלַח װ ןעדוד

 אֶּלֶא ,סיִצְכַהְל ,אֵקְוַּד ודַא אקווד

 רֹוסְחַמ רעד (}) קחוד

 ןֵמְז ְּךַרֹא ,ְּךֶׁשֶמ רעד רעיוד

 תּוכְׁשָּמִה יד (}) טייקידרעיוד

 אָמָיקִּב,יִדיִמְּת .ָּשִמְמ ידַא טפַאהרעױד
 ,םיִמָי ְךֶרֹא יד (}) טײקיטפַאהרעױד

 חַצֶנ ,תּורְּמַּתְׁשִה

 ,תּוכְׁשַמְתִה ,תּוכְׁשָּמִה יד (ןע) גנורעיוד

 הָכָׁשְמַה
 ְךֵׁשָּמִה װ ןרעיוד

 םיִנֲהּכ יִדָי לַע ּךֵרָּב װ ןענכוד

 יּופָׁש יִּתְלִּב ,ׁשֵפָנ הֵלֹוח ,עֶּגֶׁשְמ ידַא לוד
 לֹבָס ,אֹׂשָנ װ ןדלוד

 תִיַּב ,םיִעָּגֶׁשְמ תיֵּב סָאד (רעזַײה) זיוהלוד
 ַחּור יִלֹוחְל

 דַנְדַנ ,לֵּבְלַּב װ ןלוד

 דּונְדִנ ,לּוּבְלִּב יד (}) שינעלוד

 םַּמִׁש ,םָּמַׁש רעד (ס) רעלוד

 ׁשֵּפִעְמ ,קיִנֲחַמ ידַא קיּפמוד

 ׁשּוּפְצ יד (ן) טײקיּפמוד

 םָנּוּד רעד (ןע) סַאנוד

 לֵטְרַגֲא ,אָרְדִק יד (ס) עצינוד

 םַעַר רעד (ס) רענוד

 םֵעֹור ידַא קידרענוד
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 הָמָעְרַה יד (ןע) גנורענוד

 םִעְרַה ,םֹעָר ײ ןרענוד

 םיִקָרְבּו תֹולֹוק יד ןצילב ןוא ןרענוד

 (המתרב) תֶׁשָק יד (ס) עוד

 הָּדְמִצ ,תיִאּוּד רעד (}) טעוד

 בָרְק"ּוּד רעד (}) לעוד

 בָרְקּודְּב םֹחָל װ ךיז ןרילעוד
 לֵפְּכ ,קֵּתְעֶה רעד (}) טַאקילּפוד

 הָלָּפְכַה ,לּוּפְכִׁש יד (ס) עיצַאקילּפוד

 םיִקַּתְעֶה הֹׂשָע ,לָּפְכַה ,לֵּפְכַׁש װ ןריקילּפוד
 יִמָסְּב ,יִנֲחיִר ידַא קיטפוד

 תּומיִסְּב ,תּויָנָחיִר יד (|) טייקיטפוד
 תֹוּתַא װ ןצוד

 (עבטמ) םּודָא רעד (}) סַאקוד

 רֹוּד רעד (תו) רוד

 תֹורֹוּד לָׁש ידַא קידתורוד

 ,תֵאֵמ ,תּועָצְמֶאָּב ,יִדָי לַע ודַא ּפערּפ ךרוד
 -דַעְ

 רסֲעל וי -כהור

 תאֹזְל יִא ,ְּךָּכ יִדָי לַע םעד ךרוד

 יִׁש יִדָי לַע סָאװ םעד ךרוד

 ,יָרְמַגְל ודַא ,אָדיִרְּג ,ַעיִּגְפַמְּב ידַא סיואכרוד

 טֵלְחֶהְּב ,ןיִטּולֲחַל
 טְלְחִמ ידַא קיכרודנואכרוד

 הָׁשיִרֲח ,ַחּוּלְּפ יד (ןע) גנורעקַאכרוד

 בָטיִה ׁשֹרָח ,ַחֹלָּפ װ ןרעקַאכרוד

 בֵטיֵה דָּבַע װ ןטעברַאכרוד

 תּונְּנַּתֶסִה ,הֵּיִצֲח רעד (ןע) םוקַאבכרוד

 יִנֵׁש דַצְל םֵׂשָה װ ןעמוקַאבכרוד

 ֵנַּתְסִה װ ךיז ןעמוקַאבכרוד

 ,רֶבֵעְל ַחּוּדִק יד (ןע) גנורעיובכדוד

 תּועְצְרַה

 רּוח ,רֹרָח ,רְּדִקַה װ ןרעיובכרוד

 סּוסְּכ ,םּוסְרִּכ רעד (}) סיבכרוד

 ססָּכ ,םֵסָרַּכ װ ןסַײבכרוד
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 הָריִׁשְק ,רּושק יד (ןע) גנודניבכרוד
 דּוּנִא ,ביִבָּפִמ
 דגָא ,ׁשֹבָח ,רֹגָח ,רֹׁׂשֵק װ ןדניבכרוד

 רֶבֵעְל הָפיִׁשְנ רעד ({) זָאלבכרוד

 רֶבֵעְל ףֹׂשָנ ,ַחּוּפ װ ןזָאלבכרוד
 תַביִז ,םֶמָּד ,םּוּמִּד יד (ןע) גנוקיטולבכרוד

 םֶּד
 הָחיִרְּפַה ףֹוס יד (ןע) גנוילבכרוד

 הָחיִרְּפַה תֶא רֹנָע װ ןעילבכרוד
 ןּויִע ,רֶקס רעד (}) קילבכרוד
 ןִיַע ,רקָס װ ןקילבכרוד

 ףּוּדְפִּד יד (ןע) גנורעטעלבכרוד
 ףֶּדְפַּד װ ןרעטעלבכרוד
 ,הָציֵרְּפ רעד (}) ךורבכרוד ,ךָארבכרוד

 עֶקְבִמ ,הָּצְרִּפ ,ץֶרָּפ
 לֶגְרָּב םִיַמ הֹצֲח ,רֹבָע װ ןעידָארבכרוד

 תַׁשיִבְּכ ,הָליִלְס יז (ןע) גנוריקורבכרוד

 דֵרָד
 סּולּפ ,עֶקְבִמ ,ץֶרָּכ יד (ןע) גנוכערבכרוד

 ,ץֹחָמ ,סֵלַּפ ,ַעְקְבַה ,ץֹרָּפ וו ןכערבכרוד

 ַעֹצָּב
 -רֶבֵעְל ץֶרָּפְתִה ,ַחֹלֶצ װ ךיז ןכערבכרוד

 קּוּקִז ,הָקָּפַה ,הָּפְדְׁש יד (ןע) גנונערבכרוד

 קקז .ףֵּדַׁש ,ףֹרָׂש װ ןענערבכרוד

 ,הָיִצֲח ,הָרָבָנ ,רֶבֲעַמ רעד (ןע) גנַאגכרוד
 רֹודְזֹורְּפ ,ׁשּולָּפ ,שֶלְפִמ

 ריִבָע ידַא רַאבגנַאגכרוד
 -רָבָעְל הָכיִפְׁש רעד (}) סָאגכרוד

 דּוּכִע ,ץּוּפֶע יד (ןע) גנוברַאגכרוד

 דֵּבַע ,ץֵּפַע װ ןברַאגכרוד
 הֹצֲח ,רֹבָע װ ןייגכרוד

 בָׁשָו רֵבֹוע רעד (ס) רעייגכרוד

 לּוׁשח ,ןּוּבִל רעד (ןע) ילגכרוד

 לָׁשַח ,ןֵּבַל װ ןעִילגכרוד
 ׁשֶרֶחֶנ ,חָּלִפְמ ידַא טרעקַאעגכרוד

 טנקורטעגכרוד -- גנודניבכרוד

 דָּבֲעְמ ידַא טעברַאעגכרוד
 בטיִה יּופָא ידַא ןקַאבעגכרוד
 ַחּודְק ידַא טרעיובעגכרוד
 םֶּפֶחְמ ,םָסְרָכְמ ידַא ןסיבעגכרוד
 חָּפֶמ ידַא ןזָאלבעגכרוד
 יֵרְמַגְל יּוהָּד ידַא טעװעקנַאלבעגכרוד
 ויָלָע הֶרְבֶע הָחיִרְּפְׁש ידַא טילבעגכרוד

 ףֶּדְפֶדִמ ידַא טרעטעלבעגכרוד
 ץּורָּפ ידַא ןכָארבעגכרוד
 ףּודָׁש ,ףּורָׂש ידַא טנערבעגכרוד
 דָּבִעְמ ,ץָּפֶעְמ ידַא טברַאגעגכרוד

 בָנְגִמ ידַא טעבנגעגכרוד
 ןֶבִלְמ ,לָׁשֲחְמ ידַא טילגעגכרוד
 -רָבֵעְל רֶּפָחֶמ ידַא ןבָארגעגכרוד
 דֹאְמ הֶזָר ,ׁשָּמִכְמ ידַא טרַאדעגכרוד

 רּודָח ידַא ןעגנורדעגכרוד
 עֶּקַבְמ ידַא טקַאהעגכרוד
 בּובָנ ,לּולָח ידַא טליוהעגכרוד

 בָעָר-הֵזְמ ,בָעְרִמ ידַא טרעגנוהעגכרוד
 בֶטיִה םֶּמֵחְמ ידַא טמערַאוועגכרוד
 בֶטיִה סֶּבַכִמ ידַא ןשַאוועגכרוד
 םיִבֹואְכַמ אֵלָמ ידַא טקיטייוועגכרוד
 דֹאְמ בֹטְר ,בֵטיֵה יּורָׁש ידַא טקייוועגכרוד

 רּוזָׁש ידַא טבעוועגכרוד
 יּוָר ,גּופָס ידַא טּפַאזעגכרוד
 תּוגיִפְס יד (}) טײקטּפַאזעגכרוד
 ָּנִסְמ ידַא טרעַײזעגכרוד
 הָּפִנְמ ידַא טּפיזעגכרוד

 בֶׁשֲחֶמ ידַא טנובשחעגכרוד

 לּוקֶׁש ,בָׁשֲחְמ ידַא טכַארטעגכרוד

 םָּכֲחְמ ,ַחֵּקִּפ ,בּורָע ידַא ןבירטעגכרוד

 ,תּויְמּומְרַע יד (}) טייקנבירטעגכרוד
 תּומְּכַחְתִה ,תּונָמְקַע ,תּוחְקִּפ

 רּועָנ ידַא טלסיירטעגכרוד

 שָּבִיְמ ,קּומָצ ,ַחיִחָצ ידַא טנקורטעגכרוד



 ןבעווכרוד -- ןזָאלעגכרוד

 ץֶמְחִמ ידַא ןזָאלעגכרוד

 רֶרְוֲאְמ ידַא טרעטפולעגכרוד

 הֵּבְרַה לַבָּסֶׁש ,רָּסִיְמ ידַא ןטילעגכרוד

 דֹאְמ ריִהָּב ,קֵּקְזְמ ידַא טרעטַײלעגכרוד

 ,תּוריִהְּב יד (}) טײקטרעטַײלעגכרוד

 קּוקִז
 הֵּבְרַה ויָלָע רֵבָעָׁש ידַא טבעלעגכרוד

 רּורָח ,בָּקִנִמ ידַא טרעכעלעגכרוד
 דּודָמ ידַא ןטסָאמעגכרוד
 הָּנִעְמ ,ףּוגָס ידַא טעשטומעגכרוד
 בָּבְרַעְמ ,עָּמְטִמ ,לּולָּב ידַא טשימעגכרוד

 גּופָס ,בּוחָט ,בֹטָר ידַא טצענעגכרוד

 דָיֲאְמ ידַא טערַאּפעגכרוד
 ָּבְרֶחְמ ,לָׁשְכִנ ידַא ןלַאפעגכרוד

 בּוקָר ידַא טליופעגכרוד
 ןֹובָּקִר יד ({) טייקטליופעגכרוד
 רֶבֲעָמ ,עֶּצֵבְמ ידַא טריפעגכרוד
 בֹּלַׁשְמ ,רֶוְׁשֶמ ,רּוזָׁש ידַא ןטכָאלּפעגכרוד
 ףּוצָר ,לּולָס ידַא טרעטסַאלפעגכרוד

 דַׁשְל דַע אּופָק ידַא ןריורפעגכרוד
 ויָתֹומְצַע

 לֶחְׁשִמ ידַא ןגיוצעגכרוד

 דֵקְפָנ ,רָּפְסִמ ידַא טלייצעגכרוד

 חָּתְרְמ ,לָׁשִבְמ ידַא טכָאקעגכרוד

 דָּיִסְמ ידַא טכלַאקעגכרוד
 קָּמַצְמ ,ַחיִחָצ ידַא טרַאװקעגכרוד

 ,תּוחיִחְצ יד (}) טײקטרַאוװקעגכרוד
 תֶׁשֹבִי

 רֶרֹבְמ ,הָּפנְמ ידַא ןבילקעגכרוד
 םָּכֲחְמ ידַא טלגילקעגכרוד

 בָׁשֲחְמ ידַא טרעלקעגכרוד
 רֶּמִכְמ ,ׁשֹולָנ ידַא ןטענקעגכרוד

 רֶרֹקְמ ידַא טרעטלעקעגכרוד
 הֵּבְרַה הָלָחֶׁש ידַא טקנערקעגכרוד

 קָחָׁשְמ ידַא ןבירעגכרוד
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 ץּורָּפ ,ץֶרְפִנ ידַא ןסירעגכרוד
 ףּוטֶׁש ידַא טקנעוושעגכרוד
 ,דּופָׁש ,בּוקָנ ,רּוקָּד ידַא ןכָאטשעגכרוד

 קָּתַבְמ
 ןֵמְז הֵּבְרַה ןֵׁשיֶׁש ידַא ןפָאלשעגכרוד
 בָנְגִמ ,חָרֶבֵמ .ידַא טלגומשעגכרוד
 עֶקְבִמ ידַא ןטלָאּפשעגכרוד
 הָלָעֶּת ,תֶרֹפְחַמ רעד (|) בָארגכרוד

 דּויִא יד (ןע) גנופמעדכרוד

 בֹׁשֲח ,ןיִּב װ ןעקנעדכרוד

 תּונְנַּתְסִה רעד (ןע) גנורדכרוד

 יד (ןע) גנואיירדכרוד ,גנויירדכרוד

 ןּוחָט :תּוקְּמַחְתִה :ַחּוּדק
 ןחָט :קָּמֵחְּתִה ;ַחֹדָק װ ןעיירדכרוד

 בֵבֹוּתְסִה :קֵּמַחְתִה װ ךיז ןעיירדכרוד

 ,תּונְנַּתְסִה ,הָריִדֲח יד (ןע) גנוגנירדכרוד

 הָעָצְפַה ,ַעּוּפְעִּפ
 יָנָבְקֹונ ,בֵקֹונ ,ריִדָח ידַא ךעלגנירדכרוד

 ׁשֶלפְמ
 ,תּוריִדֲח יד (}) טייקכעלגנירדכרוד

 תּומיִטֲא ,תּונָקְמַע ,תּונּנַּתְסִה

 ןֵּנַּתְסִמ רעד (ס) רעלגנירדכרוד

 יַעָּפְעַּפ ,קֵּמַעְתִה ,רֹדֵח װ ןעגנירדכרוד

 ַעֵצְפַה ,נֹוּבְתִה ,ןּנַּתְסִה
 תּודְמֶעָה ,תּוליִבְס רעי (}) טלַאהכרוד

 ןָחְבִַּּ
 ןָחְבִּמַּב דֹמָע ,לֹבָס װ ןטלַאהכרוד
 ַעּוקִּב רעד (}) קַאהכרוד

 עּקַּב ,ַעֹקָּב  ןקַאהכרוד

 תּוטְטֹוׁש ,הָדיִדְנ יד (ןע) גנורעדנַאוװכרוד

 טְטֹוׁש ,דֹדָנ װ ןרעדנַאװכרוד
 בֹׂשָנ ,רֹרָּב ,הָּפַנ וו ןעייווכרוד
 בֵטיֵה בֵטְרַה ,הֹרָׁש װ !קייווכרוד
 גֶרָא ,הָגיִרֲא ,הָריִזְׁש רעד (ן) בעווכרוד

 גֵרָא ,גרָא ,רזָׁש װ ןבעווכרוד
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 רָבֲעַמ ְּךֶרֶּד ,רָבֲעַמ רעד () געווכרוד

 ביִר ,םיִרָבְּד ףֵלֲחַה װ ךיז ןעלטרעווכרוד
 אָדיִרְּג ,ַעיִגְפַמְּב ידַא סיואכרוד ,סיוכרוד

 טְלְחֶהְּב ,ןיִטּולֲחַל ,יִרְמַגְל ודַא
 הּוַרְתֶה ,הֹוָר וו ןּפַאזכרוד

 ׁשּוׁשְּג ,הָקיִרְס ,ׁשּוּפִח רעד (}) ךוזכרוד

 שֵׂשַּג ,קֹרָס ,ׂשֵּפַח װ ןכוזכרוד

 ,תּוּפַנְתִה ,יּוּפְנ ,ןּוּנֶס רעד (}) ּפוזכרוד

 חָה בר
 תּויִּד ,לּוּלִצ ,ןּונְס רעד (ןע) ַײזכרוד

 רֵּמַׁש ,קּקַז ,ןִנַס װ ןעַײזכרוד

 ֵּנַּתְסִה װ ךיז ןעַײזכרוד

 לּולָצ ,ףּוקָׁש ידַא קיטכיזכרוד

 ,תּופיִקְׁש יד (}) טייקיטכיזכרוד

 תּוליִלְצ ,תּופּקַּתְׁשִה

 הֵּפַנ ,ןֵּגַס װ ןּפיזכרוד

 ןּוּיִע ,הָריִקְס ,רֵקָס רעד (ןע) עזכרוד

 ןֵיַע ,קֹרָס װי ןעזכרוד

 ץֹחָמ ,רֵּדְחַה װ ןצעזכרוד

 רֶפָס ,הֹנָמ ,תיִנֵׁש בֵּׁשַח װ ןענובשחכרוד

 בּוׁשְח ,רּוהְרִה רעד (}) טכַארטכרוד

 ןיִּב ,רֵהְרַה װ ןטכַארטכרוד

 הָפיִלְז ,תּויִד ,ףּוטְפִט רעד (}) ּפָארטכרוד

 הָפיִלְז ,תּויִּד ,ףּוטְפִט רעד (}) ףירטכרוד

 ףלָז ,תּיַּד ,ףַטְפַט װ ןפירטכרוד
 ׁשּורּג ,לּוׁשְלִׁש רעד (}) גָאיכרוד

 ׁשֵרּג ,לֵׁשְלַׁש װ ןגָאיכרוד

 לּוׁשְלְׁש יד (}) שינעגָאיכרוד

 ִבּוּבִקַנ ידַא קיזָאלכרוד
 ,הָלָדֲח ,תּויַבּוּבִקַנ יד (}) טיײקיזָאלכרוד

 הָצָמְחַה ,גּולִּד ,הָחֶנְזַ
 תַּת ,ץֵמְחַה ,ַחֵנזַה ,לַע גֵּלַּד װ ןזָאלכרוד

 רֹבֲעַל

 ףּוּקָׁש רעד ({) טכיולכרוד

 תיִפּוקְׁש סָאד (רע) דליב-טכיולכרוד

 ריפכרוד -- געווכרּוד

 ףּוקָׁש ידַא קיטכיולכרוד

 ןְרקַה ,ףֶּקַּתְׁשִה ,ףֵּקַׁש װ ןטכיולכרוד

 הָציִר ,ץֹורָמ רעד (}) ףיולכרוד

 ֶׁשֵמְמ ןֵמְז ץּור ,הָציִרְּב רֹבָע וו ןפיולכרוד
 רּורְוָא יד (ןע) גנורעטפולכרוד
 ַחֵּוַר ,רֵרְוַא װ ןרעטפולכרוד
 ַחּוַרְתִה ,רֶרְוַאְתִה װ ךיז ןרעטפולכרוד
 הָביִקְנ ,בּוּקִנ יד (ןע) גנורעכעלכרוד

 ,רֹרָח ,רֵּקִנ ,בֵּקִנ ,בֹקָנ װ ןרעכעלכרוד

 רּוח

 ,רֹבָע ,לֹבָס ,דֹמָל ,הָּסַנְתִה ײ ןכַאמכרוד

 הָיְוֲח הֹוָח
 הָׁשיִחְּב יד (ןע) גנושימכרוד

 בֵטיֵה שֹחָּב װ ןשימכרוד

 רֶטֹק רעד (ס) רעטסעמכרוד

 רֶטֹקְדַמ יד ({) סָאמ-רעטסעמכרוד

 בֶטיִה קֹחָמ װ ןקעמכרוד

 ְךָּכ יִדָי לַע ,הֶז יִדָי לַע םעד ךרוד=ןכרוד

 הָקִיְרְס יד (ןע) גנורעטשינכרוד
 קֹרָס װ ןרעטשינכרוד

 לֵחְלַחְמ ,רֵדֹוח ידַא קימענכרוד

 לֵחְלַח ,רֹדָח װ ןעמענכרוד

 ,הָסּובְּת ,לָׁשָּכ ,ןֹולָׁשִּכ רעד (|) לַאפכרוד

 "ןּוּבְרַחֹ" ,יִחָּד ,יִחָּד ,הָלָּפַמ ,סֶבָּת
 ,הָסּובְּת לֹבָס ,לֵשָּכִה ו ןלַאפכרוד

 ןֵּברַחְּתִהְ"
 ףּורְפִר :(בכר ילכל) רָבֲעַמ רעד (}) רָאפכרוד

 (בכר ילכ) ריִבָע ידַא רַאברָאפכרוד
 בֶכָרְּב רֹבָע װ ןרָאפכרוד
 ןּונס ,קּוקִז יד (ןע) גנורירטליפכרוד
 ןָּנִסִמ ,קֵּקִזְמ ידַא טרירטליפכרוד
 ןּנַס ,קּקַז װ ןרירטליפכרוד

 ְִֵּסִה װ ךיז ןרירטליפכרוד
 ,הָיִׂשַע ,ַעּוצּב ,הָלָבֹוה רעד ({) ריפכרוד

 םּוׂשִי ,הָמָׁשְגַה



 ןטלַאּפשכרוד -- ךעלריפכרוד

 .יֵׂשֲעַמ ,ַעּוצְּב רַּב ידַא ךעלריפכרוד

 םּוׂשיְל ןָּתִנ ,יִרָׁשְפֶא
 ,םֵׂשֵי ,ַעְצַּב ,ְךֵלֹוה ,רֵבֲעַה וו ןריפכרוד

 גֵּצַה ,ְךֹרָע ,אֵלָמ ,םָּיק ,םֵׁשְגַה
 ריִבֲעַמ ,ְּךיִלֹומ רעד (ס) רעריפכרוד

 רֶבֵעְל הָמיִרְז רעד (}) סולפכרוד
 ׁשַחַל רעד (ס) רעטסילפכרוד
 ׁשֵחַלְתִה װ ךיז ןרעטסילפכרוד

 רֶבֵעְל םֹרָז װ ןסילפכרוד
 ,תֶרֹזְשִּת ,רָזְׁשִמ רעד ({) טכעלפכרוד

 בּוּלִׁש ,הָריִזְׁש

 עֹּלַק ,בֵּלַׁש ,רֹזָׁש װ ןטכעלפכרוד
 בֶּלַּתְשִה ,רּזְַּׁשִה װ ךיז ןטכעלפכרוד

 -רָבֵעְל הָכיִׁשְמ ,הָלָחְׁשַה רעד (ןע) יצכרוד

 לֵחְׁשַה ,רֶבָעְל ּךֹׁשָמ װ ןעיצכרוד

 ,תּורְׁשַּפְתִה ,רּוׁשְּפ רעד (ןע) םוקכרוד

 הָּיִצֲח :הָעיֵגְר
 ;הָוָּׁשַה קָמָעְל אֹּב ,רֶׁשֵּפְתִה װ ןעמוקכרוד

 הֹצֲח

 ,תּונְנֹוּבְתִה ,ןּוּיִע ,רֶקָס רעד (}) קוקכרוד

 תּולְּכַּתְסִה ,"לַע הֶרָבֲע
 ,-לַע רֹבָע ,ןֵגֹוּבְתִה ,ןֵּיַע ,רֹקָס װ ןקוקכרוד

 לָּכַּתְסִה
 הָעקְבַה ,הָעיֵקְּב רעד (|) ּפַאלקכרוד
 עֵקַּב,ַעקַּב װ ןּפַאלקכרוד
 תּוקְרָּתְסִה ,הָקְיִרְס רעד (ןע) םעקכרוד
 קֶרָס ,קֹרָס װ ןעמעקכרוד
 תּובְּלַטְצִה רעד (}) ץַײרקכרוד
 בֹּלַטְצִה װ ןצַײרקכרוד
 הָליִחְזִּב רֹכָע ,לחָז װ ןכירקכרוד
 ,תּוּיקְנ ,יִדֹוסִי יּוּקִנ יד (ןע) גנוקיניירכרוד

 קּורֵמ ,הָרָהֶט ,רּוהְט
 רַהֵט ,הֵּקַנ ,הֹקָנ ו ןקיניירכרוד
 רֵהַּטִה ,הֵּקַנְתִה װ ךיז ןקיניירכרוד
 הָעֵקְבַה ,הָציִרְּפ רעד (}) סַײרכרוד
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 ַעקְבַה ,ַעקָּב ,ץֹרָּפ װ ןסַײרכרוד

 ןֵנַּתְסִה ,סּלַּפ ,ַעֵקְבַה װ ךיז ןסַײרכרוד

 לֵחַּתְׁשִה
 הָעֵקְבַה ,הָצְרִּפ ,ץֶרֶּפ רעד ({) סירכרוד

 ףלָּד ,ףֵטְפַט ,לֹזָנ װ ןענירכרוד

 ַחֵחֹוׂש װ ךיז ןדערכרוד
 ףֹטָׁש װ ןעקנעוושכרוד

 חָּפַמ ,הָביִקְנ ,רֵקָּת רעד (}) ךָאטשכרוד

 ׁשֵלְפַה ,רָבֵעְל קֹחָּד װ ןּפוטשכרוד

 לֶחַּתְׁשִה ,קֵחָּדִה װ ךיז ןּפוטשכרוד

 ,הָציִעְנ ,הָריִקְּד יד (ןע) גנוכעטשכרוד

 הָביִקְנ
 דֹפָׁש ,ץֹעָנ ,ַעצֶר ,בֹּקַנ ,רֹקָּד װ ןכעטשכרוד

 יָנְרְדֹוח ידַא קידנכעטשכרוד

 הָנרְקַה יד (ןע) גנולַארטשכרוד

 הָנָרְקַה יִדָי לַע לֵּפַט ,ןְרֶקַה װ ןלַארטשכרוד

 קֹחָמ ,לֵּטַּב װ ןכַײרטשכרוד

 הָקיִחְמ ,לּוטִּב רעד ({) ךירטשכרוד

 הָעֵקְּבַה ,הָציִרְּפ רעד (}) גָאלשכרוד
 ַעֵקְּבַה ,ץֹרָּפ װ ןגָאלשכרוד

 ,סֵנֵרַּפְתִה :ַעֵּקַּבְתִה װ ךיז ןגָאלשכרוד

 ֵּכְלַּכְתִה
 תֶנֶנַסְמ ,תֵרְׂשַמ רעד (|) קַאלשכרוד

 חֵחֹוׂש װ ךיז ןסעומשכרוד

 עַצִמִמ ,ְּךֶתֲח רעד (}) טינשכרוד

 עֶצֶמְמִּב ידַא ךעלטינשכרוד
 ,לּוּלִס ,ַחּולְּפ ,ְּךּוּתִח יד (ןע) גנודַײנשכרוד

 סּולַּפ

 ַעְטְקַה ,סּלַּפ ,ַחֵּלַּפ ְךֹתָח װ ןדיײנשכרוד
 בֵּלַטְּצִה װ ךיז ןדַײנשכרוד

 ,דָּיַּתְסִה ,ׁשֵחַלְתִה װ ךיז ןעשטּפעשכרוד

 דֵדֹוּתְסִה

 ,הָעיִקְּב ,הָעָקְבַה יד (ןע) גנוטלַאּפשכרוד

 עקב
 לֵצַּפ ,ַעֵקְבַה ,ַעְקָּב װ ןטלַאּפשכרוד
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 לֵלֹוח ,דָּפַׁש ,דֹפָׁש װ ןזיּפשכרוד

 תּוּיִּד רעד (}) ץירּפשכרוד

 תַּיַּד וו ןצירּפשכרוד

 תַבֹּתְכִּת ,תּובְּתַּכְתִה רעד (}) בַײרשכרוד

 בֵּתַּכְתִה װ ךיז ןבַײרשכרוד

 סֹרָּד װ ןַײז סרוד

 סֹרֶּד וו ןסרוד
 (חומה תא) לֵּבְלַּב וו (ּפָאק ַא) ןערוד

 הֵאְמִצ ,ןֹואָּמְצ רעד (}) טשרוד

 אֵמָצ ידַא קיטשרוד

 הֶאְמִצ ,ןֹואָּמִצ יד (}) טייקיטשרוד

 ,אֵמָצ רעד (עקיטשרוד) רעקיטשרוד

 קקֹוש
 ןֹויְוִר ,הָּיִוְר יד ({) גנושעלטשרוד

 אֵמָצ וו ןטשרוד

 תַחַלְקִמ רעד (}) שוד

 תּוחְּלַקְתִה ,תַחַלְקִּת יד (ןע) גנורישוד

 ַחֹלַק וװ ןרישוד

 חֵּלַקְתֶה װ ךיז ןרישוד

 קיִנֲחַמ ידַא ענשוד

 דיִּפ ,טּוטִח יד (ןע) גנובָאשזד

 גַעְגַע ,טֹטָח װ ןעבָאשזד

 ִיַּכְנִח ,םִיַכיִנֲח צמ סעלסנָאשזד

 דַע-תֹורֲעַי רעד (ןע) לגנושזד
 םַנְמַנ װ ןעמישזד

 ןֶרְטֶע רעד (רע) ץכעגעשזד
 ןֹוליִס רעד 60 טעשוד

 ַהֵּבְגַמ רעד 0 קעשזד

 ןֹוׁשְל תַעַּדַיְמ תיִוָּת ,ֹוז ,תאֹז נָארּפ טרַא יד

 הָבְקִנ
 ןֵה ןֵה (הכז םֵה םֶה ,ּוּלֶא ,הֶּלֵא עקיזָאד יד

 ּולָּלַה ,(הבקנ)

 תֶרֶּכַס רעד (}) טעבַאיד

 תֶרָּכִס הֵלֹוח רעד (ס) רעקיטעבַאיד

 ֶסְכלְמ ,יִנֹוסְכַלֲא ידַא לַאנָאגַאיד

 ןרירושזיד -- ןזיּפשכרוד

 ןֹוסְכַלֲא רעד (|) לַאנָאגַאיד

 ןיִחְבִּת ,הָנָחְבַא רעד (}) זָאנגַאיד

 ןּוחְבִא יד (ןע) גנוריזָאנגַאיד

 ןַחְבַא װ ןריזָאנגַאיד

 ןָחְבֵא רעד (}) טזָאנגַאיד

 יִפָרִּג רּואָּת ,הָּמְקַע רעד (ןע) םַארגַאיד

 הָריִפְצ ,רֶזֵנ רעד (ס) םעדַאיד

 ַחיִׂשיּוּד רעד (}) גָאלַאיד

 הָרָבֲה ,הָגָע ,ביִנ רעד (}) טקעלַאיד

 חּוצּנַה תַמְכָח יד קיטקעלַאיד

 ִזּוצְנ ידַא שיטקעלַאיד
 רָטֹק רעד (ס) רעטעמַאיד

 דַגֹונ ,יִרְטָק ידַא לַארטעמַאיד

 ןֹומְסְרַפֲא רעד (רעמייב) םיױב-רעּפסָאיד

 תֹויִרֹוחֲאָה םִיַלְגַרָה לַע הָדיִמַע ידַא םָאביד

 םִיַלְגַרָה לַע דֹמָע װ ("ןלעטש ךיז) םָאביד
 (סוס) תֹויְרֹוחֲאָה

 יִדּוּמִל ידַא שיטקַאדיד

 הָּפֵס ,דָבְרַמ ,ַחיִטָׁש רעד (ןע) ןַאוװיד

 םיִחָוְר ,דְנֶדיִויִּד רעד (}) דנעדיוויד

 הָביִטֲח יד (ס) עיזיוויד

 ןֶלְּבַח רעד () טנַאסרעוויד

 ינָלְּבַח ידַא שיטנַאסרעוויד

 תּונָלְּבַח יד (ס) עיסרעוויד

 תַּלִעְּפ ,תּונָלְּבַח רעד (ן) טקַא-עיסרעוויד

 הָחָּסַהַה
 לֵּבַח װ ןריציפיסרעוויד
 הָנּויִּד ,תיִלֹוח יד (ס) ענויד

 רָהֹטְמ ,אָּטֶחְמ ידַא טריצעפניאזיד
 רַהֵט ,אֵּטַח װ ןריצעפניאזיד
 אָטַחְמ ידַא שיטקעפניאזיד
 רּוהְט ,יּוטִח יד (ס) עיצקעפניאזיד
 םִיַעֵמ טֵׁשְפֶה ,םֶדְרֹוּב יד (ס) עירעטנעזיד

 תּונָרֹוּת רעד (}) רושזיד

 תּונָרֹותְּב הֹיָה װ ןרירושזיד



 עיצַאליטסיד -- עשזייד

 ,הָליַּפ ,טָבֵעַמ ,ׁשֹולָמ יד (ס) עשזייד

 תֶרָאְׁשִמ

 יִעָמְׁשַמ ידַא קיטַײד
 ,טֵלֹוּב ,ׁשּורֵפְּב ,ׁשֶרֹפְמִּב ידַא ךעלטַײד

 אָיְדָהְּב
 ִזַנְּכְׁשַא ,יִנָמְרִג רעד (}) שטַײד
 ִזַנּכְשַא ,יִנָמְרִּג ידַא שטַײד
 ַנְּכְׁשַא ,הָיְנַמְרִּג סָאד דנַאלשטַײד

 תיִנָמְרִּג הָרּוצְּב ידַא שירעמשטַײד
 הָאָרֹוה הֵרֹומ ,ןֵּיַּד רעד (םינ) ןייד

 ךָלִׁש ,ְךֶלָׁש סָאּפ/ידַא ןַײד
 ךֶּלָׁש ְךֶלָׁש סָאּפ/ידַא רענַײד

 לּוצָי רעד (ןע) לסקַײד

 ץֶלֶח .ֵּרָי רעד (ן) ךיד
 ְךָתֹוא ,ְּךֶתֹוא (וד-מ) ַא;נָארּפ ךיד

 יִפֹׂש רעד (רע) ןייבכיד

 דיִבָל ץֵע רעד (}) טכיד

 טִיַּפ ,טּוייִּפ ,הָריִׁש יד (ןע) גנוטכיד
 םיִריֵׁש בֹתָּכ ,טּיַּפ ,רֵרֹוׁש וו ןטכיד

 ןָטֵּיַּפ ,רֵרֹוׁשְמ רעד (ס) רעטכיד

 יִטּויִּפ ,יִריִׁש ידַא שירעטכיד

 תּוּיְטּוּיִּפ יד (}) טייקשירעטכיד

 הָּפֶצִר רעד 60 ליד

 תֹונֲחַּת ןֹורְק רעד (}) סנַאשזיליד

 ןֶבְבֹוח רעד (}) טנַאטעליד

 תּונָבְבֹוח יד (|) טײקשיטנַאטעליד

 קָּפְסִמ ,הָרֵרְּב ,הָיָעְּב יד (ס) עמעליד

 יִַּמְמ ירַא לַאיסנעמיד

 הָלְכִּת ,הָּדִמ-הֵנְק ,דֵמִמ יד (ס) עיסנעמיד

 ׁשּולָק ,הָזָר ,קַּד ידַא ןיד

 קח רעד (םי) ןיה

 רעד (ס) רעוַאזָאניד ,רעװַאזָאניד

 סּורּואָסֹוניִּד

 ֹומָניִּר רעד (ס) ָאמַאניד

 ַחֹּכְדַמ רעד (ס) רעטעמָאמַאניד
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 (ץפנ רמוח) טיִמָניִּד רעד 0 טימַאניד

 הָקִיְמָניִּד יד (ס) קימַאניד

 עֶנ ,ליִעָּפ ,יִמָניִּד ידַא שימַאניד
 תֶלָׁשֹוׁש יד (ס) עיטסַאניד

 (עבטמ) רָניִּד רעד (ס) רַאניד

 תּוריִכְׂש ,הָריִכְׂש ,הָריִכֲח יד (ןע) גנוגניד

 רֵּגַּת ,רֹכָח ,רֹכָׂש װ ןעגניד

 ֵּגַּת ,חַּקִּמַה לַע דֹמֶע ,ַחֵּקַמְתִה װ ךיז ןעגניד

 ,רּוּגִּת ,תּוחְּקַמְתִה ,ַחּוּקִמ יד (}) שינעגניד

 תּונָרְּגַּת

 ןֶרְּגַּת (-ךיז) ,רֵכֹוׂש רעד (ס) רעגניד

 יִמיִנ ידַא קישטניד

 יִמיִנ רעד רעקניניד

 תַעַלְּד יד (ס) עיניד

 בֶלָח-ריִס יד (ס) עציניד

 הָדֹובֲע ,תּורַׁש יד (}) טסניד

 הָרֲעַנ ,תֵרָזֹוע ,תָתְרָׁשְמ יד (}) טסניד

 םֹוי רעד (ס) קיטסניד ,(|) גָאטסניד

 'ג םֹוי ,יִׁשיִלְׁש

 ,תָתָרָׁשְמ ,הָחְפִׁש יד (ןדיימ) דיומטסניד

 הָמָא
 תִיַּב-תֶרָזֹוע סָאד (ךע) לדיימטסניד

 דבָע ,ׁשֵּמַּתְׁשִה ,ׁשֵּמַׁש ,תֵרָׁש װ ןעניד

 אֵׂשֹונ ,ןָרְדַח ,ׁשָּמַׁש ,תֵרָׁשְמ רעד (ס) רעניד

 | םיִַּכ
 דַח ,קַּד ידַא רעניד

 םיִתְרָׁשְמ ,תּותְרָׁשְמ יד (}) טפַאשרעניד
 קֹּד יד (}) טייקניד
 הָרֹוּת-ןיִּד יד (ס) הרוּת-ןיד

 ריִרָצ רעד (}) ץנַאנָאסיד

 הָמיִרְצ יד (ס) עינָאמרַאהסיד

 גֵלֶפֶה ,קַחֹר ,חָוְרִמ ,קָחְרֶמ יד (ן) ץנַאטסיד

 חָוְטְדַמ רעד (ס) רעטסעמ-ץנַאטסיד

 הָקְקְזִמ ,קֶּקַדְמ רעד (|) רָאטַאליטסיד
 קּוקְז יד (ס) עיצַאליטסיד
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 קּוקְז יד (ןע) גנוריליטסיד
 קָּקְזִמ ידַא טריליטסיד

 קקז װ ןריליטסיד

 ץיִפֵמ ,ליִבֹומ רעד (}) רָאטובירטסיד

 הָצָפֲה ,הָצּופְּת יד (ס) עיצובירטסיד

 זֹוחָמ ,רֹוזֲא רעד 60 טקירטסיד

 הָריִקֲע ,הָקיִתֲע יד (ס) עיצַאקָאלסיד

 םִיַעֵמ טְׁשִפֶה ,םֶדְרֹוּב יד (ס) עירעטנעסיד

 ,הֵּקִלֲח ,לּוהְנ ,רּוּדְס יד (ס) עיציזָאּפסיד

 הָיָחְנַה
 קֹּלַח ,ַעֹבָק װ ןרינָאּפסיד

 ,סּומְלּוּפ ,תּוחְּכַוְתִה ,ַחּוּכְו רעד (}) טוּפסיד

 אָיְרַטְו אָלְקַׁש
 אָּתְגִלְּפ רַב ,ַחָּכַוְתִמ רעד (}) טנַאטוּפסיד

 ,לּוּפְלִּפ ,תּונחְּכַו יד (ןע) גנוריטוּפסיד

 תּוסְמְלַפְתִה
 ָּפלַּפ ,ַחֵּכְַתִה ,ַחַּכַו װ ןריטוּפסיד
 חַּכַוְתִמ ,ןָחְּכַו רעד (ס) רעריטוּפסיד

 ,תּויִצ ,תַעַמְׁשִמ יד (ןע) ןילּפיצסיד

 תּונֲתּיַצ

 רעד (עטרינילּפיצסיד) רעטרינילּפיצסיד

 ןָתיַצ ,עָמְׁשִמְמ
 סּוקְסִּד ,טיִלְקַּת רעד (}) קסיד

 ִַּכִנ רעד (}) טנָאקסיד

 ֹויָּכִנ יד (ןע) גנוריטנָאקסיד

 הֹכָנ וי ןריטנָאקסיד

 הָליִסְּפ יד (ןע) גנוריציפילַאוװקסיד
 לּוסָּפ ידַא טריציפילַאוװקסיד

 םֹנָּפ ,לֵּגַּפ ,לֹסָּפ װ ןריציפילַאוװקסיד

 אָּתְגְַּפ-רַּב ,ַחֵּכַוְתִמ רעד (}) טנַאטוקסיד
 תּוחָּכַוְתִה יד (ןע) גנוריטוקסיד
 סֵמְלַּפְתִה ,ַחַּכַוְתִה וו ןריטוקסיד

 אֵירַטְו אָלְקַׁש ,ַחּוּכְו יד (ס) עיסוקסיד

 חַּפַקְמ רעד (}) רָאטַאנימירקסיד

 ץלָאהנטקיד -- גנוריליטסיד

 הָיְלְפַה ,ַחּוּפק יד (ס) עיצַאנימירקסיד

 הָעְרָל
 הָעָרָל הָלְפִמ ,זָּפְקִמ ידַא טרינימירקסיד
 הָלְפַה ,ַחֵּפַק װ ןרינימירקסיד
 הָצְמִׁשְל ןֹתָנ ,הֶּזַּב װ ןריטידערקסיד

 ונֹוׁשְל רֵמֹוׁש ,ןּותָמ ,ריִהָז ידַא טערקסיד

 ,תּוניִתְמ ,תּוריִהְז יד ({) טייקטערקסיד

 הָעְנִצ
 (הקיסומב) קָסֶנ רעד (}) זעִיד

 הָטָאיִּד יד (ס) עטעיד

 יִתָטֶאיִּד ידַא שיטעטעיד
 תַדּועְּת ,םּויְס תַדּועְּת רעד (ןע) םָאלּפיד

 הָמֹולְּפיִּד ,דֹובָּכ

 טֶמֹולְּפיִּד ,יאַניִדְמ רעד ({) טַאמָאלּפיד

 ,תּואָניִדְמ יד (ס) עיטַאמָאלּפיד

 הָיְטַמֹולְּפיִד
 יִטָמֹולְּפיּד ,יֵאָניִדְמ ירא שיטַאמָאלּפיד
 רעד (עטרימָאלּפיד) רעטרימָאלּפיד

 םֶלֶּפְדִמ ,ְּךֶמְסִמ
 ְךֹמָס ,ְּךֵמְסַה װ ןרימָאלּפיד

 הָעּונְּת-ּוּד רעד (}) גנָאטפיד
 הָרָּכְסַא ,תָמָרָק רעד ({) טירעטפיד
 יּוּנַש ,ׁשֵרְפָה ,לֵּדְבֶה יד ({) ץנערעפיד
 ,הָנָחְבַה ,הָלָדְבַה יד (ןע) גנוריצנערעפיד

 הָריִזְג
 רֹוּג ,ןַחְּבַה ,לֵּדְבַה װ ןריצנערעפיד

 ןֵמָׁש ,הָבָע ידַא קיד
 דּובָל ץֵע ,דיִבְל רעד (}) טקיד

 ביִּתְכַּת רעד (}) טַאטקיד

 יַּדַר ,ןָדֹור רעד (}) רָאטַאטקיד

 יָנָדֹור ידַא שירָאטַאטקיד
 תּונָדֹור יד (}) רוטַאטקיד
 בָּתְכִמ ידַא טריטקיד
 בֵרֹקַה ,בֵּתְכַה װ ןריטקיד
 דּובְל ץֵע סָאד ץלָאהנטקיד



 ןריזילַאטעד -- עטַאלּפנטקיד

 דיִּבְלַּת יד (ס) עטַאלּפנטקיד

 הָדָּבְלִמ יד (}) קירבַאפנטקיד

 ִנּונְמַׁש ,ןֵמנַמְׁש דא ךעלקיד
 תּויִנּונְמַׁש יד (|) טייקכעלקיד

 ףּוּג-לַעַּב ,הֶבָע ,בֶע רעד רעקיד

 הָעָּבַה ,אָטְבִמ ,יּוּגִה יד (ס) עיצקיד

 תיִנּונְמַׁש ,הֶבֵעַמ ,יִבֹע יד (}) טייקקיד

 ךֶל ,ְךֶל נָארּפ ריד

 ןּוּכִׁש ,ןֹועָמ ,הָרָיְּד יד (ס ,תו) הריד

 רַכְׂש ,תּוריִכְׂש יֵמְּד סָאד (רע) טלעג-הריד

 הָריִּד

 הָיִלְׁש ,לּוהְנ ,ַחּוצִנ יד (ןע) גנוריגיריד

 טלָש ,לַהַנ ,ַחֵצַנ וו ןריגיריד

 טיִבְרַׁש סָאד (ך) עלעקעטש-ריגיריד

 ַחֵצַנְמ רעד 60 טנעגיריד

 ַחְצַנְמ רעד (}) רָאשזיריד

 םִיִרָׁשימְּב ,רֶׁשָי ,ריִׁשָי ידַא טקעריד

 לֵהַנְמ רעד (}) רָאטקעריד

 הָלָהְנִמ רעד (|) טַאירָאטקעריד

 םיִלֲהַנְמ רָבָח סָאד (ס) םוירָאטקעריד

 לֶהְנִמ יד (ס) עיצקעריד

 טֹומ ,אֹקָׁש ,לּוצִי רעד 60 לעשיד

 ךַמֹוס רעד (ןע) גנירלעשיד

 קנתהישִיד
 דִי ףַּכ יד (ס) עינָאלד
 טֵּטַח ,רֵּקִנ װ ןעבולד
 ץֵצְקִמ ,תֶלֶסְפַמ יד (ס) עטולד

 יָנֹע ,תּוּלַּד רעד (}) תולד

 ןָצְּבַק ,ןֹופְלֵּו רעד (םי) ןופלד

 טֹוז ,תיִעְרַא ,תֶרְקְרַק ,תיִעָקְרק יד (ןע) ָאנד
 ןופ טשַײז ןד

 ת תֹואָה יד (ןע) עד

 ןּוּד ,סֵמְלַּפְתִה ,ַחֵּכַוְתִה װ ןריטַאבעד

 ןּויִּד ,סּומְלּוּפ ,ַחּוּכו יד (ס) עטַאבעד

 הָנֹוׁשאִר הָעָפֹוה ,הָלָחְתַה רעד (}) טויבעד
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 ליִחְתַמ רעד (}) טנַאטויבעד

 לֵחְחַה װ ןריטויבעד

 הָבֹוח רעד 60 טעבעד

 בֵּיַח װ ןריטעבעד

 תֶחְׁשִמ ,ןְּונְמ רעד (}) טַארענעגעד

 ,תּונְַּנְתִה ,ןּוּונ יד (ס) עיצַארענעגעד

 תּותיִחְׁש

 ,תּונְַּנְתִה ,ןּוּונ יד (ןע) גנורירענעגעד

 תּותיִחְׁש

 ןּונְתִמ ,ןּוִנִמ ידַא טרירענעגעד

 ןּוַנְתִה ,ןּנַנ וװ ןרירענעגעד

 הָדָרֹוה ,הָלָּפְׁשַה יד (ס) עיצַאדַארגעד

 יח
 הֶגִרַדְּב דֵרֹוה ,לֵּפְׁשַה װ ןרידַארגעד

 הָנֵקְסַמ ,רּוּסִח ,הָתָחְפַה יד (ס) עיצקודעד

 דּועְי ,הָׁשָּדִקַה יד (ס) עיצַאקידעד

 -לַא ,הָׁשָבֹוה ,ׁשּוּבִי יד (ס) עיצַארדיהעד

 םּוּיִמ

 קֵּמַצ ,םָּנִצ ,ׁשֵבֹוה ,ׁשֵּבַי וו ןרירדיהעד

 ךֶרֶע תַתָחְפַה ,תּוחַּפ יד (ס) עיצַאולַאוװעד

 .ְךֶרֵע תַחְּפַה װ ןריאולַאוװעד ,ןרַיױלַאװעד
 תּוחַּפ הֹׂשָע

 הָמְסיֵס רעד (}) זיוועד

 הָריִפְּכ ,הָּיִחְּד יד (ס) עַיצַאּוװַאזעד

 ,רֹפָּכ ,הֹחָּד װ ןריאואווַאזעד ,ןרָיוװַאזעד

 ׁשַחְכַה
 ןֶטֶּמַתְׁש ,טֵּמַּתְׁשִמ ,קיִרָע רעד (}) ריטרעזעד

 קֵּמַחְתִה ,טָּמַּתְׁשִה ,קֹרָע וו ןריטרעזעד

 תּוטְּמַּתְׁשִה ,הָקָיִרֲע יד (ןע) יירעטרעזעד

 ,תּוקיִרֵע ,הָקיִרֲע יד (ס) עיצרעזעד

 תּוקְּמַחְתֶה ,תּוטְּמַּתְׁשִה
 טֹורְטֹורְּפ ,טֶרָּפ ,טֶרִּפ רעד (}) לַאטעד

 (לַײטעד :האר) רעד לדנַאה-לַאטעד

 טְרְפִמ יד (ס) עיצַאזילַאטעד

 טֹורְטֹורְפִּב רֵּפַס ,טֵרָּפ וו ןריזילַאטעד
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 ץֶָצַּפ ,ץָּפַנ רעד (}) רָאטַאנָאטעד

 לּוּלצ ,הָמיִעְר יד (ס) עיצַאנָאטעד

 יָנֹועְמִק ידַא לַײטעד

 םיִדָחֲאַל לַײטעד ןיא --

 טְרֹפִמ ידַא קיטרַאלַײטעד

 תּונֹועְמִק רעד לדנַאה-לַײטעד

 טְרֹפִמ ידַא קילַײטעד

 יאַנֹועְמִק רעד (ס) רעמערקילַײטעד
 ׁשֶרֶח רַטֹוׁש ,ׁשֶּלַּב רעד (}) וויטקעטעד

 ףֵׂשֹוח ,שֵלֹוּב ,יִׁשָּלַּב ידַא -וויטקעטעד

 ךַס ,ןֹוַּג סָאד (ךע) לכעד

 תּודַבְכִּב םֹׂשָנ װ ןעכעד

 הָּתְלִּד יד (ס) עטלעד

 ָנפִמ .ׁשָּלַח ,ךר ,ןיִדָע ידַא טַאקילעד
 ןְדֲעַמ ,הָנּדְגִ ,ןָרְגִמ רעד (ן) סעטַאקילעד

 ַנַּ
 תּוּכַר ,הָנְדֶע ,ּךר יד (}) טײקטַאקילעד
 ריִרְגַׁש ,ריִצ ,ַחיִלָׁש רעד (}) טַאגעלעד

 תַחַלְׁשִמ יד (ס) עיצַאגעלעד

 רּוגָׁש ,ַחּוּלִש יד (ןע) גנוריגעלעד

 רֵּגַׁש ,ַחֹלָׁש װ ןריגעלעד
 ןֶפְלּוּד רעד (ןע) ןיפלעד
 יַזֲא ,זָא װדַא טלָאמעד

 ,תּוסיִרֲה ,הָסיִרֲה יד (ןע) גנורילָאמעד

 הָבָרְחַה
 בֶרֶחֶנ ,סּורָה ידַא טרילָאמעד

 דֵׁש ,הָעָר ַחּור (ןע) ןָאמעד

 הָקָיַרְּפ ,קּורַּפ יד (ןע) גנוריטנָאמעד

 קָרֹפְמ ידַא טריטנָאמעד

 קֵרָּפ װ ןריטנָאמעד

 יִתָנֶגְפַה ידַא וויטַארטסנָאמעד

 ,הָמָּגְדַה ,הָנָּגְפַה יד (ס) עיצַארטסנָאמעד

 הָגֶצַה
 תֹורּורְּב ַחֵכֹוה ,ןֵגְּפַה וו ןרירטסנָאמעד

 גנורייצנונעד -- רָאטַאנָאטעד

 תַרָסֲה ,ףּוׂשְח יד (ןע) גנוריקסַאמעד

 ֹופּוצְרַּפ יּולִּג ,הָחַסַּמַה

 הָוְסַּמַה רֵסָה ,ֹופּוצְרַּפ הֵּלַג װ ןריקסַאמעד

 טֶרְקֹומְּד רעד (}) טַארקָאמעד

 הָיְטַרְקֹומְּד יד (ס) עיטַארקָאמעד

 יִטְרְקֹומְּד ידַא שיטַארקָאמעד

 ,תּותיִחְׁש יד (ס) עיצַאזילַארָאמעד

 תּורָרֹוס ,תֹוּדִּמַה תַתָחְׁשַה

 ,תֹוּדִּמַה תֵחְׁשַה ,תֵחַׁש ו ןריזילַארָאמעד

 הָיְסּומָלָרְדְנַאְל םֹרָּג
 ,םּוחָּת ,לּובְּג תַעיִבְק רעד (ן) קרַאמעד

 הָלָּדְבַה
 ןֹוּלֵא רעד (סע) במעד

 זּורָּפ יד (ס) עיצַאזירַאטילימעד

 ןֶרֹפְמ ידַא טריזירַאטילימעד

 זֵרֶּפ וװ ןריזירַאטילימעד

 רּטַּפְתִמ ,רָּטֵפְמ ידַא טרינָאיסימעד
 רֶטַּפְתִה װ ןרינָאיסימעד

 סֹומיִּד ,תּורְטַּפְתִה יד (ס) עיסימעד

 ןיֵּב ,םיִמּוּדְמִּד ,הָעיִקְׁש רעד (}) רעמעד

 ִיַּבְרַעָה
 ,תֹוׁשָמְּׁשַה ןיֵּב ,הָעיִקְׁש יד (ןע) גנורעמעד

 םִיַּבְרַעָה ןיֵּפ ,הָביַרֲע
 ַעקָׁש ,הָעיִקְׁשִּב הֹיָה װ ןרעמעד

 בּוחָט ,קיִנֲחַמ ידַא קיּפמעד

 הָּדַא ,טַאל לֶׁשַּב ,ןֵּגַט װ ןּפמעד

 יַזֲא ,זָא ודַא ןעד

 לֶּגִפֶמ לֶהֹּכ רעד (}) טַארוטַאנעד

 לֵגַּפ װ ןרירוטַאנעד

 הָּנַכְמ רעד 0 רָאטַאנימָאנעד

 בּוקָנ ְךֶרֶע ,יּוּנְּכ יד (ס) עיצַאנימָאנעד

 םֵׁשְּב אֹרֵק ,הֵּנַּכ װ ןרינימָאנעד

 רֹוטְליִּד ,רֶסֹומ ,ןיִׁשְלַמ רעד (}) טנַאיצנונעד

 יד (ןע) גנוריאיצנונעד ,גנורייצנונעד

 תּוניִׁשְלַמ ,הָנָׁשְלַה



 טנַאדיורפעד -- ןריצנונעד

 ןֵׁשְלַה װ ןריצנונעד

 םִיַּנׁש אֵפֹור רעד ({) טסיטנעד

 םִיַנָׁש תַאּופְר יד (ס) קיטסיטנעד

 יִנָּד ידַא שינעד

 (הפש) תיִנָּד יד שינעד

 הָיְנַּד סָאד קרַאמענעד

 ַזֲא ,זָא ודַא לָאמטסנעד
 יָנָּד רעד רענעד

 ,הָטָנְקַה ,תּוזְּגַרְתִה יד (ןע) גנוריוורענעד

 תונְבְבצ ,הָזְגְרַה
 ןּבְצִעְמ ,וָּגְרִנ ,זָגָרְמ ידַא טריוורענעד

 תַמֲח ,תּוזְגָרַה יד (}) טייקטריוורענעד

 תּונָּבְצַע ,ַחּור

 ןֵּבְצַע ,זֵגָרַה װ ןריוורענעד

 ,ןֵּבְצַעְתִה ,זֵּגַרְתִה װ ךיז ןריוורענעד

 שֵּגַרְתִה
 הָטְרַּדְנַא רעד (רעלעמ) לָאמקנעד
 עַבֹוּכ לָׁש דָּסַמ יד (ס) עקנעד

 רּובָס הֶיָה ,הֹגָה ,רָהְרַה וו ןעקנעד

 בֵׁשֹוח ,תֹועְד הָגֹוה רעד (ס) רעקנעד

 הָטיִׁשְּפ רעד 0 טנַאסעד

 תאֹז לָכְּב (ןגעוו) טסעד

 דֶפֶל ,הָּדִעְס ַחּונִק ,תֵרָפְרַּפ רעד (}) טרעסעד

 ץיִרָע רעד (ן) טָאּפסעד

 תּוציִרָע רעד (ןע) סזיטָאּפסעד

 ןֹודֵּקִּפ רעד (}) טיזָאּפעד

 ןֹודָקִּפ -לַעַּב רעד (}) רָאטיזָאּפעד

 ,הָׁשָלְׁשַה ,הָדֵקִּפַה יד (ןע) גנורינָאּפעד

 תּוׁשיִלָׁש

 ׁשֶלַׁשְמ ,דֵקְפִמ ידַא טרינָאּפעד

 ׁשֵלְׁשַה ,דֵקְפַה יו ןרינָאּפעד

 ןֹודֵּקִּפ-לַעַּב ,דִיִקְפַמ רעד (ס) רערינָאּפעד

 ףֶּנַא ,הָקָלְחַמ רעד (}) טנעמַאטרַאּפעד

 ׁשּורְּג יד (ס) עיצַאטרָאּפעד

 ׁשָרֹגְמ ידַא טריטרָאּפעד
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 ׁשֵרֶּג װ ןריטרָאּפעד
 רֶחְבִנ ,ריִצ רעד (}) טַאטוּפעד

 תַחַלְׁשִמ יד (ס) עיצַאטוּפעד

 קֵרְבַה וו ןרישעּפעד

 קָרְבִמ יד (ס) עשעּפעד

 ביִצֲעַמ ,קיִעֵמ ,אֵּכַדְמ ידַא ויסערּפעד
 ַחּור ,תּובְצַע ,ןֹואָּכִּד יד (ס) עיסערּפעד

 חּור רֶבָׁש .לֶפֵׁש .יַוְּד ,הָאָכְנ
 ,לֵּפְׁשַה ,בֵצֵעַה ,קֵעָה ,אֵּכַּ װ ןריסערּפעד

 ׁשֶלֲחַה
 ,הָרּוצ דּוּבִע יד (ס) עיצַאמרָאפעד

 תּוׁשְּבַּתְׁשִה

 לַעַּב ,ׁשָּבַׁשְמ ,תֶחְׁשִמ ירַא טרימרָאפעד
 סָרֹסֶמ ,םּומ

 ,סְרָס ,ׁשֵּבַׁש ,הָרּוצ תַתָחְׁשַה װ ןרימרָאפעד
 םּומ לָטָה

 ,ׁשֵּבַּתְׁשִה ,תֵחַּתְׁשִה װ ךיז ןרימרָאפעד

 סֵרָּתְסִה

 הָכּולֲהַּת ,דָעְצִמ ,רָּדְסִמ יד (ס) עדַאליפעד

 דֹעֶצ ,רָּדְּסִמ הֹׂשָע ,דָעְצִמ ְּךֹרָע וו ןריליפעד
 הָעיִבְק ,הָרָדְגַה יד (ס) עיציניפעד
 רֶּדְגִמ ידַא טריניפעד
 ַעֹבִק ,רֵּדְגַה װ ןריניפעד
 ןֹועָרִּג רעד (}) טיציפעד
 הָיְצַלְפִּר יד (ס) עיצַאלפעד
 תּונָסּובְּת רעד (ןע) םזיטעפעד
 ןָסּובְּת רעד ({) טסיטעפעד
 ִנָסּובְּת ידַא שיטסיטעפעד
 ןֵגָמ ידַא וויסנעפעד
 ןֵגָמ תֶמָחְלִמ ,הָּנַגֲה יד (ס) עוויסנעפעד

 תֶׁשֶלֹוּב

 לּוסְּפ ,םָגְּפ רעד (}) טקעפעד
 ֹותּוחְּתַּפְתִהְּב יּוקְל ,םּוגָּפ ידַא וויטקעפעד

 ולְכַׂשְּב יּוקְל
 לַעַמ ׁשיִא רעד () טנַאדיורפעד
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 לַעַמ ,הָליִעְמ יד (ס) עיצַאדיורפעד

 לֹעֶמ װ ןרידיורפעד
 יִנָקְסַּפ ,יִטְלְחֶה ,טָלְחִמ ידַא טרידיצעד

 יִתָטְלְחַה
 תּונֵקְסַּפ ,תּוּיְטִלְחֶה יד (}) טייקטרידיצעד

 ַעֹבָק ,טְלְחַה װ ןרידיצעד

 קָסְּפ ,הָעָרְכַה ,הָטָלְחַה יד (ס) עיזיצעד
 יָנֹורְׂשֶע ידַא לַאמיצעד

 יָנֹורְׂשֶע רעד לַאמיצעד

 (12-ה שדוחה) רֶּבְמָעָּד רעד (ס) רעבמעצעד

 ,רּוזִּפ ,רּוּזִּב יד (ס) עיצַאזילַארטנעצעד

 תֹויִכְמַס רּוּזְּפ ,זּוּכְרִמ-לַא

 תֹויִכְמַס רֶּזַּפ ,רֶּזַּב וװ ןריזילַארטנעצעד

 ;טֹול ,הָטֲעַמ ,הָכיִמְׂש ,הָסְּכִמ יד (ן) קעד

 ןּוּפִס

 רֹוׂשָע יד (ס) עדַאקעד
 טְנְדקְּד ,ןּוַנְתִמ רעד (}) טנעדַאקעד

 יִטְנֶדַקְּד ידַא שיטנעדַאקעד

 ,הָעיִקְׁש ,תּונְוַנְתִה יד (}) ץנעדַאקעד

 ְהָלִצְנַדַקד ,חָכיִסְנ
 ראָּוַצ תיֵּב ,ףֹוׂשְחַמ רעד (}) טלָאקעד

 ףֹוׂשְחַמ-תַּקִמֲע ידַא טריטלָאקעד

 ףֹוׂשְחַּמַה קֵמָעַה וו ןריטלָאקעד
 ןקיְּד ,איִׂשָנ רעד (ןע) ןַאקעד

 ,טָשק ,ןֶרּואְפַּת רעד (}) רָאטַארָאקעד

 רָפְׁשַא ,רָּפַׁש
 ,טְׁשִקְמ ,רָאפִמ ידַא ויטַארָאקעד

 יִתָרּואְפַּת
 ,יּוּפִי ,טּושק ,הָרּואְפַּת יד (ס) עיצַארָאקעד

 תּונֵּיַטְצִה תֹוא ,דֹובָּכ תֹוא

 ,הָדיִנֲע ,רּוּדִה ,טּושֹק יד (ןע) גנורירָאקעד

 סּוּכרִּפ

 דּונָע ,הָּפִיְמ ,רּודָה ,טָׁשִקְמ ידַא טרירָאקעד

 קִנַעַה ,הָּפִי ,רֵּטֵע ,רֶּדַה ,טֶׁשק װ ןרירָאקעד

 תּונֵּיַטְצִה תֹוא

 גנומערַאברעד -- עיצַאדיורפעד

 ;הָּדְפִמ ;יּוּפִח :ןֹויָּסִח ,יּוּסְּכ יד (ןע) גנוקעד
 דּוּפר :ןֶפָס

 ףיִעָצ רעד (רעכיט) ךוטקעד

 יּוּסִּכ ,הָפּוגְמ ,הָסְכִמ סָאד (ךע) לקעד

 אֵרֹוק ,םָלְקַדְמ רעד (|) רָאטַאמַאלקעד

 הֶאְרְקַה ,םּולקִּד יד (ס) עיצַאמַאלקעד

 םָעְטִמ ,םָלֹקְדְמ ידַא טרימַאלקעד

 אֵרְקַה ,םִלקַּד װ ןרימַאלקעד
 הָרָהְּצַה יד (ס) עיצַארַאלקעד

 הָרָהְצַה יד (ןע) גנורירַאלקעד
 רָהֶצִמ ידַא טרירַאלקעד

 רַהְצַה װ ןרירַאלקעד
 הֶּוִטְנ ,הֵּיִטְנ יד (ס) עיצַאנילקעד

 הֹטָנ װ ןרינילקעד
 ,ןֹפֶס ,לֵהַא ,הֹפָח ְךֹכֶס ,הֹסָּכ װ ןקעד

 ףֹפָח
 ןֶטק הָסְּכִמ סָאד (ך) עלעקעד
 ,קָסֶּפ ,קח ,יּוּוִצ ,וַצ רעד (}) טערקעד

 הָעָׁש תַאָרֹוה

 ץֹרָח ,קקָח ,וַצ אֵצֹוה ,הֶּוַצ װ ןריטערקעד

 טָּפְׁשִמ
 תַעַּדַיְמ תיִוָּת ;ְךָה ,אּוה ,הֶז נָארּפ/טרַא רעד

 (ראותו םצע םש ינפל) רָכָז ןֹוׁשְל

 יִנֹומְלַא יִנֹולְּפ רענעי ןוא רעד

 רֶׁשֲא אּוה רעכלעוו רעד

 אּוהְּד ןאָמ רעקינעי רעד

 ,גֵׂשֶה ,הֵּיִכְז ,ןִיְנִק יד (ןע) גנורעבָארעד

 ׁשּוּבַּ

 יּונק ,ׁשַּכְרִנ ,גֵשֲה ,שּובָּכ ידַא טרעבָארעד

 הנק ,גֵּׂשַה ,ׁשֹכָר ,שבָּכ װ ןרעבָארעד

 ןּונַח ,ןָמֲחַר ,םּוחַר ידַא קידמערַאברעד

 ,תּונָמֲחַר יד (}) טײקידמערַאברעד

 דֶסֶח ,םיִמֲחַר
 ,םיִמֲחַר ,תּונָמֲחַר יד (ןע) גנומערַאברעד
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 ַחּור ,ןֹואָּכִּד ,יּוַּכְּד יד 0) טייקטקירדרעד ,סּוח ,םֵחַרְתִה ,םֵחַר וו ךיז ןעמערַאברעד

 ץֵחַל ,הָהֵּכ לֹמָח
 הֹמָצ ,ץֹחָל ,םֵּמַׁש ,םֵׁשָה ,אֵּכַּד וו ןקירדרעד םֵחַרְמ רעד (ס) רעמערַאברעד

 הָקָזְחַה ,הָלָּבִק יד (ןע) גנוטלַאהרעד ,ַחֵכֹונ ,ל בֹורֵק ,תאֹזָּב ,הֶזָּב ודַא יײברעד

 לֹטָנ ,רֹמָׁש ,קֵזֲחַה ,לֵּבַק װ ןטלַאהרעד בֵּגַא
 חֵכֹונ ,בֹורָק ידַא קיאַײברעד ,קִיַײברעד

 ,ןֹוצָר תַעיִבְׂש ,קּוּפס רעד עשזדָאגרעד
 ַחּור תַרֹק ,הָאָנֲה

 םּיִקְתִה ,רֶּמַּתְׁשִה וו ךיז ןטלַאהרעד
 הָמָלְחַה ,ׁשֶפֹנ יד (ןע) גנולָאהרעד

 םֵלֲחַה ,ׁשֵפָּנִה װ ךיז ןלָאהרעד |

 ,תּוּלַעְתִה ,תּומְמֹורְתִה יד (ןע) גנובייהרעד |= ַעַּבְׂשַה ,הֵּוַר ,קָּפְסַה ,קָּפַס װ ןעשזדָאגרעד

 הָעֵקְרַה ,בּוּגִׂש ,יּוּלֶע ,םּוּמִר ,תּומְּלַּתְׁשִה ,הָמְלְׁשַה יד (ןע) גנוצנַאגרעד

 בֶּגְׂשִנ ,הֶלֲעַנ ,םָמֹורְמ ,םָרּומ ידַא ןבייהרעד לּולְכִׁש

 ,אָּׂשַנ ,םֶרָה ,םֵמֹור ,הֶּלַע װ ןבייהרעד םָלָׁשִמ ידַא טצנַאגרעד
 אֵגְׂשַה ,לֵלֲעַה ,הלָּכ ,אֵּלַמ ,לֵלְבַׁש ,םִלָׁשַה װ ןצנַאגרעד

 ,אָּׂשַנְתִה ,םֵמֹורְתִה ,הֵלָעַה װ ךיז ןבייהרעד םֵאְתַה

 לֵסְלַּתְסִה ,בֵגָׂשִה לֵלְכַּתְׁשִה ,םֶּלַּתְׁשִה װ ךיז ןצנַאגרעד

 ,תּומְמֹורְתִה יד (}) טייקנבייהרעד הָאיִצְמ ,אָצְמִמ רעד (ןע) ייגרעד

 ,יּוּגַׂש ,תּוּלַעְתִה ,תּילַעַנ ,הָמֵמֹור ,תּומְמֹור ,אָצְמִמ (ןע) גנואייגרעד ,גנוייגרעד

 תּוביִּגַׂש ,תּוּיִגיִגֲח | הָאיִצְמ

 ,בּוּגִׂש ,תּומְמֹור יד (ןע) גנוכייהרעד קֵצָה ,אֹצֶמ ,ַעֵּגַה װ ןייגרעד

 הָעֵקְרַה הָגיִזְמ י"ע ףֵסֹוה װ ןסיגרעד

 הֵלֲעַה ,בֵּגַׂש ,םֵמֹור װ ןכייהרעד ףֵסֹוה װ ןבעגרעד

 ןָּכְדִעֶמ ידַא טקיטנַײהרעד קֹמָע רֹפָח װ ןבָארגרעד

 ןֵּכְדַע וו ןקיטנַײהרעד קֵּמַע װ ןעוועטנורגרעד

 - קַסָה ,םָּמָחֶמ ידַא טציהרעד קֹמָע ַעְּגַה װ ףיט ןעוועטנורגרעד

 קֵּסַה ,םָּמַח וו ןציהרעד קֵּמַעְתִה װ ךיז ןעוועסנורגרעד

 (םואתפ)ַעֹמָׁש װ ןרעהרעד | ,הֵּיִכְז ,ןִיָנֵק ,הָנָּׂשַה ,גֵּׂשֶה רעד (}) ךיירגרעד

 חָצֶרֶנ ,גּורָה ידַא טעגרהרעד הָקָּבְדַה

 ַחֹצֶר ,גֹרָה װ ןענעגרהרעד ,ןָיְנִק ,הָגָּׂשַה ,גֵּׂשֶה יד (ןע) גנוכיירגרעד

 ֹומְצַע תֶא גֹרָה װ ךיז ןענעגרהרעד הָקָּבְדַה ,הֶּיִכְז

 ,תּורְרֹועְתִה יד (ןע) גנוכַאװרעד הָגָּׂשַהְל ןָּתִנ ידַא ךעלכיירגרעד
 הָציִקְי ,אָתּורֲעְתֶא קָפָה ,הכָז ,קֵּבִדַה ,גֵּשַה וו ןכיירגרעד

 ץּוק ,רֵרֹועְתִה װ ןכַאוורעד ,הָשיִגְנ ,קָשֹע ,יּוּכִּד יד (ןע) גנוקירדרעד

 םיִרּועְנ ,תּורֲעַנ יד (ןע) גנוסקַאוװרעד 2 =

 רֵּגַּבְתִמ רעד (ןע) גנילסקַאוװרעד -הָכָנ ,ַחּור -אָּכַּד ,ּךָּדְכִדְמ ידַא טקירדרעד

 ֵנַבְתִמ ,רָנִבְמ ירַא ןסקַאוורעד | ץּוצָר ,ַחּור
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 רֵּגַּבְתִה וו ןסקַאװרעד

 תּורְגַּב יד (}) טײקנסקַאוװרעד

 תּורְגַּב יד (ן) טפַאשנסקַאװרעד
 רעד (ענעסקַאוורעד) רענעסקַאוװרעד

 ָּדְגֶמ ,רֵגֹוּב ,רָּגִבְמ
 ,הֵקיִנֲח ,קּוּנִש ,קּוּנִח יד (ןע) גנוגרַאוװרעד

 קיח
 קֶּנַׁש ,קֵּנַח ,קֹנָח װ ןגרַאוװרעד

 קּנַחְתִה ,קֵנָחַה װ ךיז ןגרַאוװרעד

 רעד (ענעגרָאװרעד) רענעגרָאװרעד

 קּונָח
 ,הָנֵּתְמַה ,הֵּיִוְק ,הֵּיִּפִצ יד (ןע) גנוטרַאוװרעד

 ןֹוָּכִח ,תָלָחֹוּת
 ,הּוק ,הֹכָח ,הֹפָצ װ ןטרַאװרעד

 ןֵּתֶמַה

 אֹּב דַע הֵּכַח ,הֹכָז װ ךיז ןטרַאוװרעד

 תּומְּמַחְתִה יד (ןע) גנומערַאװרעד

 םָּמֲחְמ ידַא טמערַאוװרעד

 קָּסַה ,םַּמַח װ ןעמערַאװרעד

 םַּמַחְתִה װ ךיז ןעמערַאוװרעד

 ,הָליִחְּב רֵרֹועְמ ,סּואָמ ידַא רעדיוורעד

 ְָּנְמ
 ,הָסיִאְמ ,תּודְּגַנְתִה יד (ןע) גנורעדיוורעד

 לַעֹג

 חָכּומ ידַא ןזיוורעד

 ןָחְבִמ ,הָיָאְר ,הָחָכֹוה רעד (}) זַײװרעד

 הָחָכֹוה ׁשֵּמַׁשְמ ,יִנָחְבִמ ידַא קיזַײװרעד

 הָחָכֹוהְל ןָּתִנ ידַא ךעלזַײוװרעד

 רֵרָּב ,הָּסַנ ,ןֹחָּב ,ַחֵכֹוה װ ןזַײװװרעד

 ,תּוקֲחַרְתֶה יד (ןע) גנורעטַײװרעד

 לּוׁשָנ ,ׁשּורְּג ,ַחּוּלִש ,קּוּלִס ,הָחָּדַה ,הָקָחְרַה
 ,קָחְרֶמ ,קַחרָה ,קָחְרִמ ידַא טרעטַײװװרעד

 ֲַּה .קֶּלִסְמ
 ,קָחְרֶמ ,קֵחָרָה יד ({) טײקטרעטַײװרעד

 קּוחְר

 ןעקנירטרעד -- ןסקַאװרעד

 ַחּדַה ,קֹּלַס ,ַחֵּלַׁש ,קַחְרַה וו ןרעטַײוװרעד
 ַחֵּסַה ,לֵּׁשַנ ,ׁשֵרָּג
 ,קּלַּתְסִה ,קַחֵרְתִה װי ךיז ןרעטַײװרעד

 גֵלְפַה ,רּוׁש ,ׁשֹרָּפ ,דֵזָּנִה

 הָעָׁשְל ,הָעָׁש יִפְל ,הָּתַע תֵעְל ודַא לַײװװרעד

 הָריִחְּב יד (ןע) גנולייוורעד
 רָחְבִנ ידַא טלייוורעד
 רֹחָּב וו ןלייוורעד
 ,הָעָׁש יִפְל ,הָּתַע תַעְל ודַא עלַײװרעד

 הָעָׁשְל
 אֹצָמ ,דֹמָל ,הֵּלַּג װ ךיז ןסיוורעד

 אֹצֶמ װ ןשיוורעד

 ביִבְס ,לַע ודַא ןגעוורעד

 זַעָה יי ךיז ןגעוורעד
 םֹוׁשְלַׁש לֹומְתֶא ידַא עשטשענעוורעד

 הָציִקְי ,תּורְרֹועְתִה יד (ןע) גנוקעוורעד

 ליִעָּפ ,רֵע ידַא טקעוװרעד

 ץֵקָה ,רֵרֹוע ,רֵעָה װ ןקעוורעד

 רֵרֹועְתֶה װ ךיז ןקעוורעד

 הָחיִקְל ,הָׁשיִכְר ,ןִיְנק יד (ןע) גנוברעוורעד

 הֹּנָק ,ַחֹקָל ,שֹכָר װ ןברעוורעד

 קֹנָח װ ןגרעוורעד

 תאֹּזִמ ,הֶּזִמ ודַא סיוארעד ,סיורעד

 הֶז לַע װדַא ףיוארעד ,ףיורעד

 הֶז ןיֵּב ,הָזָל תַחַּתִמ ּפַא רעטנורעד

 ףֹוּסַה דַע רֹמָא ,רּוּבְּרַה תֶא םָּיַס װ ןגָאזרעד

 (םואתפ) הֹאָר װ ןעזרעד

 ַחּור ,הֶאְרַמ ,תּוזָח סָאד (}) שינעעזרעד

 םיִאָּפְר
 (שומשמי"צ) אֹצָמ ,הֶּלַּג װ ןּפַאטרעד

 קנֲעַה ו ןלייטרעד

 רעד (ענעקנורטרעד) רענעקנורטרעד

 עֵבְסִס ,ּובְס
 הָעָּבְטַה ,הָעיִבְט יד (ןע) גנוקנירטרעד

 ַעַּבְטַה װ ןעקנירטרעד



 טייקטקירעדינרעד -- ןרעוו ןעקנירטרעד

 ַעֵבָּטִה ,ַעֹבָט יי ןרעוו ןעקנירטרעד

 ֹומְצַע תֶא ַעַּבְטַה װ ךיז ןעקנירטרעד

 םַעַר-םּולֲה ,םֵהְדִנ ידַא טעילעמשטרעד

 םַעַרְּב םֹלָה ,םֵהָּדִה יו ןעילעמשטרעד

 הֵקָּבְדַה ,הָנָּׂשַה רעד גָאירעד

 קֵּבְדַה ,גֵּׂשַה וי ןגָאירעד

 ,אֹופֲא ,ןֵכָל ,ְּךֶכָל ,ְּךֶכיִפְל ודַא רעבירעד

 ְךָּכ ְךֹוּתִמ ,תאֹוְל יִא ,ןֵכְבּו ,ןֵכְּב
 (קודקדב) תֶרָזְגִנ רעד (}) טַאװירעד

 רֹוקָּמַה ןּוּיִצ ,הֶריִזְּג יד (ןע) גנוריווירעד

 רֹוקָּמַה ןֵּיַצ ,רֹזָּג װ ןריווירעד

 הֶז ָךֹותָּב ,ּךֹותְּב ודַא ןעניארעד ,ןענירעד

 הֵׁשָרַה װ ןזָאלרעד

 הָפיִזְנ ;הָניִתְנ ,הָׁשָּגַה רעד (ןע) גנַאלרעד

 ,הָאָבֹוה ,הָשָּגַה יד (ןע) גנוגנַאלרעד

 הָטָׁשֹוה ,הָחלְׁשַה
 טָשּומ ,ׁשֶּגִמ ידַא טגנַאלרעד
 ,לַחְנַה ,בֵרֵקַה ,אֵצְמַה ,ׁשֵּגַה יי ןעגנַאלרעד

 ףֹוָנ ןֹתָנ ,טֵׁשֹוה

 טיִׁשֹומ ,ׁשיִּגַמ רעד (ס) רעגנַאלרעד
 תּוׁשְר ,רֵּתָה יד (ןע) גנוביולרעד

 יּנׁשָר ,הָׁשָרֵמ ,רָּתִמ ידַא טביולרעד

 תּוׁשְר ןֹתָנ ,רֵּתַה ,הֵׁשְרַה װ ןביולרעד
 ֹומְצַעְל הֵׁשְרַה װ ךיז ןביולרעד

 ,ֹויְׁשַר ,ןֹויָּשַר יד ({) שינעביולרעד

 תּוׁשְר ,רֵּתַה ,הָרָּתַה ,הֶאָׁשִרַה
 דֵסֶפֶה ,הָפָסֹוה רעד (}) גיילרעד

 דֵסְפַה ,ףֵסֹוה וו ןגיילרעד

 בּוׁשָי ,רּוּדַס יד (ןע) גנוקידיילרעד

 בֵׁשֵי ,רֵּדַס װ טקידיילרעד

 תֶא ּךֵסָה ,ויָכָרְצ הֹׂשָע װ ךיז ןקידיילרעד

 יָלְגר
 אָרֹונ אֹל ,לֹּבְסִל רֶׁשְפֶא ("וצ) ןדַײלרעד

 ,עַׁשָל ,הָעּוׁשְּת ,הָעּוׁשְי יד (ןע) גנוזיילרעד

 הָלָּצַה ,הָעָׁשֹומ
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 ,קֹרַּפ ,לֵּצַה ,ַעֵׁשֹוה װ ןזיילרעד

 הֹרָׁש
 חיִׁשָמ ,ַעיִׁשֹומ רעד (ס) רעזיילרעד

 ,הָחָוְרַה ,הֶּלַקֲה יד (ןע) גנורעטכַײלרעד

 הָגָפֲה ,הָחָוְר ,הָעָגְרַה
 גַפָה ,לקָה װ ןרעטכַײלרעד

 (ערלובוטל) הָּיִכְז יד (ןע) גנובעלרעד
 (ערלוּבוטל) הֹכָז וו ןבעלרעד

 תּומְּלַתְׁשִה יד (ןע) גנונערעלרעד

 םֶלַּתְׁשִה װ ןענערעלרעד
 הָדיִקְּפ ,רָּכְזִמ ,ריִּכְזַּת יד (ןע) גנונָאמרעד

 ,רָּכְזִמ רעד (עטנָאמרעד) רעטנָאמרעד

 דְקָפִנ ,רָּכְזַנ
 דקָּפ ,רֵּכְזַה װ ןענָאמרעד

 רֵכָּזִה װ ךיז ןענָאמרעד

 ,חַצָר ,הָגיִרֲה יד (ןע) גנודרָאמרעד

 תּוחְצֶרֲה

 ַחֹצֶר ,גֹרָה װ ןדרָאמרעד

 חָצֶרָנ ,גּורָה ידַא טעדרָאמרעד

 תּודְדֹוע ,דּוּדְע יד (ןע) גנוקיטומרעד

 ,םִיַדָי קֶּזַח ,ׁשֶפָנ בֵׁשָה ,דֵדֹוע װי ןקיטומרעד

 בֵהְרַה

 דֵדֹועְמ ידַא קידנקיטומרעד

 ּוּבְרִּד ,דּוּדִע יד (ןע) גנורעטנומרעד

 ׁשׂשֶא ,ןֵּבְרַּד ,דֵדֹוע װ ןרעטנומרעד

 תאֹזַּב ,הָזָּב װדַא טימרעד

 רּוׁשְפַא יד (ןע) גנוכעלגעמרעד
 ,תּורָׁשְפֶא ןֹתָנ ,רֵׁשְפַא װ ןכעלגעמרעד

 קּפְסַה
 רַחַא װדַא ךָאנרעד

 ןֶּלהְל ,ןֵּכִמ
 ,ּוּזַּב ,הָלָּפְׁשַה יד (ןע) גנוקירעדינרעד

 הָדיִרְי ,תּוכְּמַנְתֶה ,דֹובָּכַה תַתיִחְּפ

 דּורָי ,ץָאֹנְמ ,לָּפְׁשִמ ידַא טקירעדינרעד

 הָלָּפְׁשַה יד (}) טייקטקירעדינרעד

 רַחַאְל ,ןֵכ"יִרֲחַא ,ְךֵּכ
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 ,ׁשָּפְרַה ,לֵּבַנ ,לֵּפְׁשַה װ ןקירעדינרעד

 ְךמָה ,הֶזְבַה
 ,לֵּבַנְתִה ,הֶּזַּבְתִה װ ךיז ןקירעדינרעד

 ְךֵּמַנְחִה ,ׁשֵּפַרְתִה

 ְךּומָס ,דַיְל ,הָז דַי-לַע ּפערּפ ןבענרעד

 ,בּורְק ,תּובְרִקְתִה יד (ןע) גנורעטנענרעד

 הָביִרְק
 ְךֵמְסַה ,ְּךֹמָס ,בֵרָק װ ןרעטנענרעד

 בֵרֵּקִה ,בֵרֵקְתִה װ ךיז ןרעטנענרעד

 הָרְדֶס רעד (רעמייב) םיוברענרעד

 ינָצֹוק ,יִצֹוק ידַא קידרענרעד

 ,הָנּוזִּת ,לָכֹא ,ןֹוזָמ יד (ןע) גנורענרעד

 הָלָּכְלַּכ
 לֵּכְלַּכ ,לֵכֲאַה ,ןֵזָה ,ןּוז װ ןרענרעד

 (ינצוק חיׂש  ריִס יד (|) ץנַאלפרענרעד
 הָכֹוׂש ,ּךֹוׂש יד (|) גַײװװצרענרעד

 ץּוצֲעַנ רעד (}) טסוקרענרעד

 רֶדּוס ,תיִּפַּת יד (ס) ערעד

 דּוחִיְּב ,רָקֶעְּב ודַא טשרקיערעד

 יִרְמַגְל רֹמָּג ,םָּיַס װ ןקידנערעד

 סָאָמְתִה װ ןסערעד

 ,ןֹוחְתִּפ ,הָחיִתְּפ יד (ןע) גנונעפערעד

 ָּכְנֲח ,הָלָחְּתַה
 ְךנֲח ,ְךֹנָח ,ַחֹחָּפ וו ןענעפערעד
 ןֹוחָעִנ ,הָחָלְצַה רעד (|) גלָאפרעד
 לֶיַח הֹׂשָע ,ַחֵלְּצַה װ ןבָאה גלָאפרעד
 (נומה) ןֶּבְרֲחְמ ידַא זָאלגלָאפרעד
 יִחְּד ,תֶרָעְגִמ יד (}) טײקיזָאלגלָאפרעד

 ִחְּד
 חיִלְצַמ ,חָלֶצָמ יִדֵא ךַײרגלָאפרעד

 ןֵּכ לַע ,יִּכ ןַעַי,ןֵעי ,ְֶכיֵפְל ודַא רַאּפרעד
 רּובֲעַּב ,תַאְּפִמ ,ןֵכָ
 םַּג רֶׁשֲאַּב ,-ׁש יֵנְּפִמ לַײװ רַאפרעד
 הָמְכָח ,דּומִל ,ןֹויָפִנ יד (ןע) גנורַאפרעד
 דֹמָל װ ןרַאפרעד

 טלַאטשנַא - גנויצרעד -- ןקירעדינרעד

 תּויְחְמִמ יד (|) טייקנרַאפרעד
 לַעַּב רעד (ענערַאּפרעד) רענערַאפרעד

 ֹוָּפִנ דּומְל ,הָּסִנְמ ,ןֹוִָּנ
 הֶּזִמ ,ןאָּכִמ ודַא ןופרעד

 הָחֶרֲה ,הָׁשָּגְרַה יד (ןע) גנוליפרעד
 הָבֹוח יִדָי אֹצָי ,ַחֵרָה ,ׁשֵּגְרַה װ ןליפרעד
 הָאָצְמַה יד (ןע) גנודניפרעד
 שֶּדַח ,אֵצְמַה יי ןדניפרעד
 בָא ,ןָׁשְּדַח ,איִצְמַמ רעד (ס) רעדניפרעד
 תּונָׁשְּדַח יד ({) טייקשירעדניפרעד
 הָאָבֲה ,הָלָבֹוה יד (ןע) גנוריפרעד
 אֵבָה װ ןריפרעד
 ןָטק רָפְּכ סָאד (ךע) לפרעד
 יד (ןע) גנואיירפרעד ,גנויירפרעד

 תַעַּד תַכָחְרַה ,הָלָהְצַה ,הָחֶמְׂשַה
 תַעַּד בַחְרַה ,ַחֵּמַׂש װ ןעיירפרעד

 ַחֹמָׂש װ ךיז ןעיירפרעד
 ןּונֲעַר יד (ןע) גנושירפרעד
 ןָנֲעַר ידַא טשירפרעד

 תּוּנַנֲעַר יד (}) טייקטשירפרעד
 ןגַעַר וו ןשירפרעד

 ןֵנֲעַרְתִה װ ךיז ןשירפרעד

 תֹולֲאְׁש יִדָי לַע אֹצָמ װ ךיז ןגערפרעד
 םּולְׁשַתְל ףֵסֹוה װ ןלָאצרעד
 הָטָנְקַה ,זּוּגִר ,הָזֶגְרַה יד (ןע) גנונרָאצרעד

 רּוטְנִק

 ַחּור תַמֲח ,זּוּגִר יד (}) טיײקטנרָאצרעד
 ,רַטְנַק ,טְנְקַה ,זֵּגַר ,זֵּגְרַה װ ןענרָאצרעד

 סֶעְכַה
 -ל ףֶסֹונ ,הֶזָל ודַא וצרעד

 ָגְרַתְמ ,ףֶלֶאְמ ,ּךָּנִחְמ ידא ןגיוצרעד
 ְךּוּנִח יד (ןע) גנואיצרעד ,גנויצרעד

 הָנְמֹוא ,ףּוּלֶא

 דָסֹומ רעד (}) טלַאטשנַא-גנויצרעד

 ְךּוּנִח תיֵּב ,ְךּוּנחְל



 ןגָאלשרעד -- גנולייצרעד

 הָיְוֲחַא ,רּוּפִס יד (ןע) גנולייצרעד

 רָּפָסְמ ידַא טלייצרעד
 ,רַאָּת ,ַחֵׂשָה ,דֵּגַה ,רֵּפַס װ ןלייצרעד

 רֹסֶמ

 דיִּגַמ ,רֵּפַסְמ רעד (ס) רעלייצרעד

 יִתָליִלֲע ,יִרּוּפָס ידַא שירעלייצרעד

 תּויִרּוּפִס יד (}) טייקשירעלייצרעד

 ֵּגְרּת ,ףֹלַא ,ְךֵּנַח וו ןעיצרעד
 ְךֵּנַחְתִה וו ךיז ןעִיצרעד
 ןִמֹוא ,ןָּבִר ,ְךֵּנַחֶמ רעד (ס) רעַיצרעד

 יִכּוּנַח ידַא שירעַיצרעד

 תּוכָּנַחְתִה יד (}) טייקשירעַיצרעד

 ןּונֲעַר יד (ןע) גנוקיווקרעד

 ןָנֲעַרְמ ידַא טקיווקרעד
 דֵּפַר ,ַחּור בֵׁשָה ,ןֵנַעַר יי ןקיווקרעד

 ,תֹוׁשָפָנ הֵּיַחְמ ,ןֵגֲעַרְמ ידַא קידנקיווקרעד

 ׁשָפָנ ביִׁשֵמ
 םִעְזַה ,סֶעְכַה ,טֵנְקַה ,וֵּגְרַה יװ ןעשטוקרעד

 ַעֵדְּנִה וו ךיז ןקידנוקרעד

 ,הָזְרְכַה ,הָרָהְצַה יד (ןע) גנורעלקרעד
 תּונָׁשְרַּפ ,רּואַּב ,שּורְּפ ,תֵעַּד תַּנַח ,הָאָדֹוה

 זַרְכה ,רָּבְסִמ ,ׁשֶרֹפִמ ידַא טרעלקרעד
 תַעַד הֶּוַח ,ׁשֵרָּפ ,זִרָכַה ,רֵהְּצַה וו ןרעלקרעד

 ,רֵתֹוּפ ,ׁשֶרָפְמ רעד (ס) רערעלקרעד

 ריֵּבְסַמ
 ךֶדיאֵמ ,ְךֶדיִאֵמ ,דֶגָנ ,תַּמִעְל װדַא ןגעקרעד

 אָסיִּג

 ֶדֹוּת יד (|) שינעטנעקרעד

 הָעיִדְי
 יִתָרָּכַה ,יִּתְעַדֹוּת ידַא -שינעטנעקרעד

 דֹמָל ,ַעֹדָי ,רֵּכַה װ ןענעקרעד

 יד (ןע) (גנונעזגַאררעד) גנונזגררעד

 הָסָעְכַה ,רּוטְנִק ,הָטָנֵקַה ,הָזיִגְר
 ,זּוגָר ,זָּגָרֶמ ידַא (טנזגַאררעד) טנזגררעד

 ףּוצָק ,טּונָק

 הָרָּכַה ,ה
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 ,זֵּגְרַה װ (ןענעזגַאררעד) ןענעזגררעד

 ףֵצְקַה ,סַעְכַה ,רֵטְנַק ,טֵנְקַה ,םֵעְזַה

 הִוָּׁשַה קֶמֵעְל אֹּב װ ךיז ןדעררעד

 ,תּומְמֹוּתְׁשִה ,ןֹוהָּמִּת יד (ןע) גנוניוטשרעד

 הָעָּתְּפַה ,תּואָּתְׁשִה
 איִלְפַמ ,ַעיִּתְפַמ ידַא טניוטשרעד

 אֵבָה ,ַעֵּתְפַה ,ןֹוהָּמִתְּב הֵּכַה וו ןעניוטשרעד

 הָכּובְמִּב

 ַעיִּתְפַמ ,ַּהיֵמְתַמ ידַא קידנעניוטשרעד

 ,הָקָנְחַה ,קָנָח ,הָקִיְנֲח יד (ןע) גנוקיטשרעד

 קּוּנָׁש

 קָּנִׁשְמ ,קָּנִחְמ ,קּונָח ידַא טקיטשרעד

 קֵּנַׁש ,קֹנָח װ ןקיטשרעד

 קֵּנַּתְׁשִה ,קֶּנַחְתִה װ ךיז ןקיטשרעד

 קּוּנֶׁש ,קּונֲחַה יד (ן) שינעקיטשרעד

 תֶוָמִל הָריִקְּד יד (ןע) גנוכעטשרעד

 תֶוָמְל רֹקָּד װ ןכעטשרעד

 ,תּועְזַעַּדְזִה ,ַעּוזֲעַז יד (ןע) גנורעטישרעד

 תּוצָלַּפ ,הָפָעְלִז ,הָדָעְרַה
 דָעְרִמ ,עֶזֶעֶזְמ ידַא טרעטישרעד

 ץֶלִפַה ,דֵרֲחַה ,ַעֵזֲעַז װ ןרעטישרעד

 ַעֵזְעַזְמ ידַא קידנרעטישרעד

 ,עָפֹומ ,הָעָפֹוה ,הָעָפֹוּת יד (ןע) גנוניישרעד

 ֹוָּזִח ,הָאְרַמ
 ,הֵאָרֲה ,רֹואְל אֹצִי ,ַעֵפֹוה װ ןענַײשרעד

 ַחֹלָצ
 ,ירי ילכב) גָרֹוהְל הָאָצֹוה יד (ןע) גנוסישרעד

 (ירי ילכב) הָגיִרֲה

 ילכב) גֹרָה ,(רי ילכב) גֵרֹוהְל אֹצִי װ ןסישרעד

 רק

 תּוחְנֶעַּפְתִה ,ַחּונְעָּפ יד (ןע) גנורירפישעד
 חֵנְעַּפ װ ןרירפישעד

 בּוצָע .ְךְָּכִדְמ ,אָּכְדִמ דא ןגָאלשרעד
 בַצֲעַה ,אָּכַּד ,הֵּכַה װ ןגָאלשרעד
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 עֵּגַה ,ַחלְצַה ,קֵּפַּדְתִה װ ךיז ןגָאלשרעד
 (הרטמל)

 חּור רֶבָׁש ,ןֹואָּכִּד יד ({) טײקנגָאלשרעד
 ןֵּכַא ,ַחֵרָה וו ןקעמשרעד

 ןֵּכַא ,ַחֵרָה װ ןּפַאנשרעד

 ,הָׁשָלְחַה ,תּושיִׁשְּת יד (ןע) גנוּפעשרעד

 תּוׁשְלָחַה

 ׁשּולָח ,ׁשַּת ,ׁשּוׁשָּת ידַא טּפעשרעד

 ׁשֶלֲחַה ,ׁשֵּלַח ,ׁשֵחָה װ ןּפעשרעד

 הָחָרֲה ,ׁשֵּגְרָה יד (ןע) גנוריּפשרעד

 ןֵּכַא ,ַחֵרָה ,ׁשֵּגְרַה װ ןריּפשרעד

 ,לָהֹבְמ ,דָרְחִמ ,דָחְפֶמ ידַא ןקָארשרעד
 להְבִנ
 הָדָרְחַה ,הָדָחְפַה יד (ןע) גנוקערשרעד

 דְרֲחַה ,דֵחְפַה װ ןקערשרעד

 לֵהָּבִה ,דֵרָחַה וו ךיז ןקערשרעד

 הָדָרֲח ,דֵחַּפ ,הָּדְחַּפ יד (}) שינעקערשרעד

 רֶטּוז ,אָטּוז ידַא ענבָארד

 תיֵּב ,תַחַקְרִמ תיֵּב יד (ןע) יײרעגָארד

 םיִקּורְמַּת

 יִלְכיֵק רעד (}) דזָארד

 הָלָחְלַח רעד 0 שזָארד

 הָרָּכְרִּכ יד (ס) עקשזָארד

 לֶזְרַּב טּוח ,לֶיַּת רעד (}) טָארד

 יִנָטּוח ,יִטּוח ידַא קיטָארד

 טּוח ,הָחיִׁשְמ-טּוח יד (ס) עװטַארד

 םיִרָלְדנַס
 לֶזְרַּב טּוחְּב בֵבֹוס ,לֵּיַּת װ ןעװעטָארד

 םִיַרָזְגִמ יד (}) רעש-טָארד

 ץֵצֹורְתִה װ ןעװעלַארד

 יאַזֲחַמ רעד (}) גרוטַאמַארד

 תּואָזֲחַמ יד (ס) עיגרוטַאמַארד

 הָזָחְמַה יד (ס) עיצַאזיטַאמַארד

 קורד -- ךיז ןגָאלשרעד

 זָחְמִמ ידַא טריזיטַאמַארד

 זַחְמַה װ ןריזיטַאמַארד
 הָזֲחַמ לָׁש ,יִתָמָרְּד ידַא שיטַאמַארד

 ,הָמָרְּדַה יִנָבְבֹוח גּוח רעד (}) זַײרקמַארד

 הָמָרְדַהיִנָבְבֹוח תַקֲהַל
 ץֶמֲאַמ ,הָפיֵחְּר ,ףֵחַּד רעד (ןע) גנַארד

 ַחָּפִּכ ,טֹומ רעד (רעגנערד) גנָארד

 (האופר) זֶרֶּת רעד (ס) קיטסַארד

 רּומָח ,יִנֹוציִק ,ףיִרָח ידַא שיטסַארד

 ןֵּכַס ,םָּיַא װ ןעָארד

 ליִחְּד ,ןֵּכַסְמ ,םִּיַאְמ ידַא קידנעָארד

 דּורְּג ,תָטֶרָׂש ,הָטיִרְׂש רעד (סע) ּפַארד

 דַּפַר ,םיִלָפְקִּב רֶּדַס װ ןריּפַארד

 דָּפַר רעד (ס) רעריּפַארד

 דּוּפְר יִּדַּב יד (ס) עירעּפַארד

 טְטַח ,דֵרָּג ,טֹרָׂש ו ןעּפַארד

 הָדיִרְּג ,טּורְׂש יד (}) שינעּפַארד

 ןֹוקָרְּד ,(רטסא) יִלְּת רעד (ןע) ןָאקַארד

 יִּתְרַטְׁשִמ ידַא שינָאקַארד

 םיִזְוַא ֹוא תֹולֹוגְנְרַּת יֵלְפִט סָאד (}) ביורד

 אָטּוז ,בֹוטְרִק סָאד (ךע) לביורד
 ץּוחַּבִמ װדַא ןסיורד

 תּויָנֹוציִח רעד (ס) ןסיורד

 ץּוחַּב ןסיורד ןיא --
 ץּוחַּכִמ ןסיורד ןופ --
 תּויָנֹוציִח יד (}) טייקידנסיורד

 יִנֹוציִח ידַא קידנסיורד

 ןֵּכ לַע ,ןֵכָל ,ְךֶכיִפְל ודַא םורד

 םֹורָּד רעד םורד

 יֵמֹורְּד ידַא קידמורד

 תיִחְרְזִמ-תיִמֹורְּד ידַא קידחרזמ-םורד

 תיִבָרֲעַמ-תיִמֹורְּד ידַא קידברעמ-םורד

 קַחֹּד ,קָחְּד ,הָסָחְּ,ץֵחַנ ,ץֵחַל רעד (}) קורד
 ,הָקָעּומ ,הָקּוצִמ :סָּפְדִמ ,סּופְּד ,הָסָּפְדַה

 קֹוצָמ



 ןעלמירד -- ןגיובקורד

 סּופְּד ןֹויְלִּג רעד (ס) ןגיובקורד

 תַאיִגְׁש ,סּופְּד תּועָט רעד (}) זַײרגקורד

 סּופְּד

 סּופְּד רַבְּד יד (ן) ךַאזקורד

 ץֵחַל-ריִס רעד (ּפעט) ּפָאטקורד

 סֵּפְדַה וו ןקורד

 סֶּפַּד ,סיִּפְדַמ רעד (ס) רעקורד

 סּופָּד-תיֵּב יד (ןע) יירעקורד

 ןֶצְחַל ,ץיִחְל רעד (ּפענק) ּפָאנק-קורד

 שיִּבַּכ יד (ס) עטַאלּפ-קורד
 שיִּבַּכ רעד (ס) רעדניליצ-קורד

 לּוחְלִח ,תיִמֹאְתִּפ הָטיִעְּב יד (ס) עגירד

 רֵּפְרַּפ ,לֵחְלַח ,טעֶּב װ ןעגירד

 תֶרֶּתִי ,זּול ,הָטּוּלַּב רעד (}) זירד

 יִׁשיִלְׁש ידַא טירד

 יִצֲחָו םִיַנָׁש ידַא ןבלַאהטירד

 תיִׁשיִלְׁש ,ׁשיִלְׁש סָאד (ךע) לטירד

 תיִׁשיִלְׁש װדַא סנטירד

 תיִׁשיִלְׁש יד עטירד

 יִׁשיֵלְׁש רעד רעטירד

 ,תּוּוֲע ,תיִנְפַּת ,הָּיִנְּפ ,בּוּבס רעד (ןע) יירד

 ׁשּוּכְׁשִּכ ,םּוּקִע

 בֵבֹוּתְסִמ ,דַּיַנ ידַא "יירד

 ׁשלָׁש ,הָׁשֹלְׁש ווצ יירד

 תֶלֶּת ידַא "יירד

 ׁשּוּלִׁש ידַא טייקינײאַײרד

 יִּדַמְמ-תַלְּת ידַא קידעיסנעמיד:ַײרד

 רָּכְרִּכ ,ןֹוביִבְס סָאד (ךע) לדיירד
 ,תּוּוַע ,בּוּבִס יד (ןע) גנואיירד ,גנויירד

 ׁשּוּכְשִּכ ,םּוּקִע

 ׁשֶּלַׁשְמ ידַא קידלקניװ -ַײרד
 יִתָנֶׁש-תַלְּת ידַא קירעייַײרד

 ׁשֶּלַׁשְמ ידַא קיאַײרד ,קִיַײרד

 ׁשּולְׁש יד (}) טייקיאַײרד ,טײקַיַײרד

 הָּיִׁשיִלְׁש רעד (ןע) גנילַײרד

174 

 ,ץיִּמַא ,ַחּור זַע ,ׁשֶפָנ זַע ,זָעֹונ ידַא טסַײרד

 לֶיַח ׁשיִא
 -ץֶמֹא ,ַחּור זע ,תּוזָעֹונ יד (}) טײקטסַײרד

 תּוציִּמַא ,הֶּזַעַה ,הָזָעֶה ,בֵל

 םיִׁשֹלְׁש ווצ קיסַײרד

 םיִׁשֹלְּׁשַה ידַא טסקיסַײרד

 ׁשֹלָׁש הָעָׁש װדַא עַײרד

 ,שַּכְׁשַּכ ,לֹתָּפ ,בֵבֹוּתְסִה ,בֵבֹוס װ ןעיירד

 ֵּבְלַּב
 ,לֵּתַּפְתִה ,בֹבָס ,בֵבֹוּתְסִה װ ךיז ןעיירד

 לֵלֹוחְתִה ,רֵּכְרַּכ ,לֵּקַעְתִה ,תֵּוַעְתִה
 םיִׁשָנֲא הָׁשֹלְׁש ווצ ןעַײרד

 ׁשֶּלִׁשְמ רעד (|) קעַײרד

 ׁשֶּלַׁשְמ ידַא קיקעַײרד
 ,ןָכּוּפְהַּת ,בֵל הִוֲעַנ ,ןָמְקַע רעד (ס) רעיירד

 ֶלְּתַּפ
 יִנָלְּתַפ ,ןָכְפַה ,ּךֵּפְכַפֲה ידַא שירעיירד
 ,תּוכָּפְכַפֲה ,תּונָמְקַע יד (}) טייקשירעיירד

 תּונלְּתַּפ

 הָׁשָלֶׁש סָאד (ךע) לרעַײרד
 ריִצ ,ןֶרָס רעד (}) טקנוּפיײרד

 ִיַּתְׁשָלְׁש ידַא ךַאפַײרד
 הָׁשֹלֶׁש יִּפ ידַא קיכַאפַײרד
 הָבּוצ ,הָבּוצֲח רעד (}) סופַײרד

 הָגּוח ,רֹוטֹור רעד (ןע) לגילפיירד

 הֵרְׂשֶע-ׁשלְׁש ,רָׂשָע-הָׁשֹלְׁש ווצ ןצַײרד

 רָׂשָע-הָׁשֹלְּׁשַה ידַא טנצַײרד

 -לק ,זַחֹוּפ ,ןָכְּפְכַפֲה רעד (ּפעק) ּפָאקיירד

 תַעַד

 ןַפֹוא-תַלְּת רעד (רעדער) דָארַײרד

 בֵבֹוּתְסִמ אֵּסִּכ יד (|) לוטשיירד

 הָריִפְתִל טּוח תַּדִמ רעד (ןע) םירד

 הָמּונְּת ,הָמּונ ,םּונְמִנ רעד (ןע) למירד
 םַנְמַנְתִה למירד ַא ןּפַאכ --

 םּונ ,םָנְמַנ װ ןעלמירד
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 ןָמִיַג ,ןָמְנְמַנ רעד (ס) רעלמירד

 ץּוחָנ ,ףּוכָּת ,ףּוחָּד ידַא ךעלגנירד
 תּופיִכְּת ,תּופיִחְּד יד (}) טייקכעלגנירד
 קּסַה ,דֹמָל ,ַחֵכֹוה ,שֹרָּד װ ןעגנירד

 קֵּסָה ,הָנקְסַמ ,ׁשֶרֶדִמ יד (}) שינעגנירד

 םיִנְפִּב ,ְּךֹותְּב ודַא ןענירד

 ףֵטְפַט ,ףֶלַז װ ןעּפירד

 (השא לע תִיָכּולְכַל ,תיִנָלְׁשַר יד (ס) עקּפירד

 ,קָחָּד ,הָקּוצְמ ,ׁשּוּגִנ ,ץֵחֵל רעד (}) קירד

 הָּמָעְַה
 ,שּוּגִנ ,הָציִחְל ,ץֵחַל יד (ןע) גנוקירד

 הָמָעְטַה ,הָקּוצְמ

 םִעְּטַה :קֵצָה ,ׂשֶגָנ ,ץֹחָנ ,ץֹחָל יי ןקירד
 קַחָּדִה  ךיז ןקירד
 הָקּוצ ,ץֵחַנ ,ץֵחַל יד (}) שינעקירד

 הָחיִפְנ רעד (סע) שטשירד

 ַחֵפָה װ ןעשטשירד

 דַי-רַחַאְלִּכ ,אָחְרֹוא בַּגַא װדַא ֿבגַא-ךרד
 סּומיִנ ,ץֶרָאְּךֶרֶּד רעד ץרא-ךרד

 ייֵנְּפ רֹדָה ןבָאה ץרא-ךרד

 יסּומיִנ ידַא קידצרא-ךרד
 תינֹורְק יד (ס) עניזערד

 לֶזְרַּב טּוח תַכיִתֲח סָאד (ךע) לטערד

 הָמּונְּת ,הָמּונ ,םּונְמִנ רעד (ךע) למערד
 םּונ ,םָנְמַנ װ ןעלמערד

 םָנְמִנְמ ,םּודָר ,םיִנ ,םֶדֹור ידַא קידנעלמירד

 ןענעשרד -- קידנעלמירד

 זּוּקִנ רעד (}) שזַאנערד

 זֵּקַנ װ ןרישזַאנערד

 טֹומ סָאד (ךע) לגנערד
 ץֹחָל ,טֹחָס װ ןעגנערד

 ֵּקַה ,זֵּקִנ װ ןרינערד

 ,תּוּבְרִּת ,ןּוּמִא ,ףּולֵא יד (ןע) גנוריסערד

 תּויִּב

 תַּבְרַּת ,תַּיַּב ,ןֵּמַא ,ףלַא װ ןריסערד

 ןֵּמַאְמ ,ףֵּלַאְמ רעד (ס) רעריסערד

 םֹוקָּמַּב ְךֹרָּד וו ןעשטּפערד

 ,יִאָר ,הָאֹוצ ,ףֶנֶט ,תָפֹּנִט סָאד קערד

 אָרָח

 תָּפִזְמ ,ףָּנַטְמ ידַא שיקערד
 םיִׁשיִא לֵדֲח רעד ןַאמקערד

 יֵליִּכ ,ןֶצֶּמַק רעד (ס) רעסערפקערד
 ,גּורֵמ ,ׁשִיַּד ,הָשיִּד יד (ןע) גנושערד

 הָׁשּודְמ

 הֹבָח ,גֹרָמ ,ׁשיַּד ,ׁשּוּד וו ןעשערד

 ,גֵרֹומ ,הָטַּבְחַמ ,הָׁשיִדְמ רעד (ס) רעשערד

 (םירישכמ) לְזְרַּב-תַצּורֲח

 (שיא) גֶרֹומ ,ׁשּיַּד רעד (ס) רעשערד

 ׁשֵיַּד יד (}) טַײצשערד

 םּואְנ ,הָׁשָרְּד יד (ס ,תו) השרד

 םיִאּוׂשְנ-תַנְּתַמ רעד (}) קנַאשעג-השרד

 תּודיִּגַמ יד (ןע) גנונעשרד

 םֹאָנ ,ףֵּטַה װ ןענעשרד



 ה תֹואָה יד/רעד ה

 ןֹודָא ,רַמ רעד (}) רעה = 'ה

 ה תֹואָה םֵׁש יד/רעד (ןע) אה

 ?הֵמ טניא ַאה

 ז תֹואָה רעד (ןע) ַאה

 םיִסָכְנ ,ׁשּוכְר סָאד בָאה

 םיִסָכְנ ,ׁשּוכְר סָאד סטוג-ןוא-בָאה

 ה

 ;ׁשכָר ,קֶזֲחַה ,קֶּסֵעְתִה ,דֹלִי ,"ל הֹיָה װ ןבָאה

 דיתע תריציל רזע-לעּפ

 ןֹועָּגַׁש ,ביִּבְחַּת רעד (ס) יבָאה

 הָאָבֲה וַצ רעד סוּפרָאק סַאעבַאה
 לָעּוׁש תֶלֹּבִׁש רעד רעבָאה

 לָעּוׁש תֶלֹּבַׁש לֶׁש ידַא ןרעבָאה

 רֶטָמ ,דֶרָּכ רעד לגָאה
 דֶרָּב דֹרָי וו ןעלגָאה

 רֶטְלַק ,לֵּדַּג װ ןעוװעדָאה

 רַטְלִקְמ ,לֵּדַגְמ רעד (ס) רעװעדָאה

 רּוטְלִק ,לּוּדְּג יד (ןע) גנוריוװַאה

 רֶטְלַק ,לֶּדַּג וו ןריוװַאה

 לָמָנ ,לֵמָנ רעד (ס) ןווַאה

 קֹקָׁש ,ליִעָּפ הֹיָה װ ןעװַאה

 ,הָרֵתִי תּוליִעְּפ סָאד (|) שינעװַאה

 הָקיִקְׁש
 ַחֹבָנ װ ןעקוװַאה

 ַחּוּבִנ סָאד (}) שינעקװַאה

 תֶבֶנְרַא ,בָנְרַא רעד (|) זָאה
 רּוּמִה רעד (}) דרַאזַאה

 (זוגא לש םש) בָנֶרַא לָׁש ידַא ןזָאה

 ןֹולָמ ,ןֹולָמ-תיֵּב רעד (}) לעטָאה

 -תיֵּב לַעַּב רעד (ס) רעמיטנגייא-לעטָאה

 ןֹולָמ
 ןֹולָמ-תיֵּב לֵהַנְמ רעד (ס) רעילעטָאה
 טֹומ ,לּוצָי יד (ס) עילבָאלָאה
 ףּוסְפַסֲא יד (ס) עטָאלָאה

 הָיְדְנַלֹוה סָאד דנַאלָאה

 תיִצֲחַמ ,הָצֲחֶמ ,יִצֲח ידַא בלַאה
 יִצֲח -בלַאה

 יִא-גֵלְּפ ,יִא יִצֲח רעד (ןע) לזניאבלַאה

 יִתָנְׁש"יִצֲח ידַא קירָאיבלַאה

 ,םִיַנְׁשִל יּוצִח ,רּוּתִּב יד (ןע) גנוריבלַאה

 ַעּוּפִׁש ,הָּיִצֲח ,הָיְצֲח
 עֵַּׁש ,םִיַנְׁשִל קֹּלַח ,הֵצַח ,רֹתָּב װ ןריבלַאה
 יִעָצְמֶא-יִצֲח סָאד (ןע) לטימבלַאה
 תיִעְלַצ ,עֶלֵצ רעד (}) ףָארטסבלַאה
 רּודַּכ יִצֲח יד ({) לױקבלַאה
 לֹגָע ,יִלּוּגֶע-יִצֲח ידַא קידכעלַײקבלַאה

 | הָצֲחֶמִל
 ייֵצֲח הָּלִגֲעןְרגיִצֲח רעד (ן) זַײרקבלַאה

 לּוּגִע

 ,הָּלִגֲע ןֶרֹג יִצֲח רעד (רעדער) דָארבלַאה

 לּוּגֶעיִצֲח

 בֵּבַח ,בֹבָח װ ןבָאה דלָאה
 בֶּבַח װ ןעמוקַאב דלָאה

 ןֹורָּג ,ראָּוַצ רעד (רעזדלעה) זדלַאה
 . ראָּוַצ ,ףֶרֹע רעד (ס) ןקַאנ-ןוא-זדלַאה

 ףֶרֹעֶו
 ,תָזֹרֲחַמ ,קָנֲע יד (רעדנעב) דנַאבזדלַאה

 קָבָח ,ילְּת ,ריֵׁש ,דיִבָר
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 ןֹורָג בֵאְּכ רעד (}) קיטײװזדלַאה

 קּוּבִח יד (ןע) גנוזדלַאה
 יָנֹורְג ידַא קיזדלַאה
 קֵּבַחְתִה װ ךיז ןזדלַאה

 הֶאָהְל ,לָּבְנִע סָאד (ךע) לגניצזדלַאה

 יִלְּת סָאד (}) קומשזדלַאה

 (לוק) ַעּוקְעַק יד (ןע) גנורעדלָאה

 סוק) ַעֵקְעַק װ ןרעדלָאה
 םיִעּוּתְעַּת ןֹוזֲח ,הָיְזֲה יד (ס) עיצַאניצולַאה

 רצֶע טניא טלַאה

 בֵּבַח ,בֹבָח װ ןבָאה טלָאה
 בָּבַח װ ןעמוקַאב טלָאה
 ,הקָזְחַה ,הָזיִחֲא ,הָּדְמֶע יד (ןע) גנוטלַאה

 בָּצֵמ
 ,גֹנָח ,בֹׂשָח ,ןֵמֲאַה :קֶזֲחַה ,זֹחָא װ ןטלַאה

 סֹרֶּג ,דֹמָע

 ,דֹמָע ,-ָּב קֵזֲחַה ,דמְתַה װ ךיז ןטלַאה

 ְךֵׁשְמַה ,ןָתיֵא רַאָׁשִה
 תֶזֹחֲאַמ רעד (ס) רעטלַאה
 קּוׁש יד (ס) עלַאה

 דּוא יד (ס) עקשעוועלָאה
 (הפש) תיִּדְנַלֹוה ידַא שידנעלָאה

 יִּדְנַלֹוה רעד (ס) רעדנעלָאה

 הקַָּה"יֵצֲע ,םיִצֵע ,ץֵע סָאד ץלָאה
 תֶלֹכֲאַמ ,תיִנֹורְקִי רעד (}) טקעזניאצלָאה

 (קרח)

 ץֵע-תַדֹובֲע יד ({) טעברַאצלָאה

 ץֵע-תַפּולְּג יד (}) רויװַארגצלָאה
 םיִצֵע בָטֹוח רעד (ס) רעקעהצלָאה

 ,תיִנֹורְקִי רעד (םערעוו) םערָאװצלָאה
 (קרח) תֶלֹכֲאַמ

 יִצֵע ,הָצִעְמ ידַא קיצלָאה
 ץֵע לָׁש ְךֹומ יד (ס) עסַאמצלָאה

 לָׁש ,ץֵע יּוׂשָע ,יִצֵע ,הָצֵעְמ ידַא ןרעצלָאה

 ץֵע

 ךובטנַאה -- קיטייװזדלַאה

 םֶחָּפ יד ןלױקצלָאה
 ץֵע-תַפּולְּג רעד (}) טינשצלָאה

 תיִמְסיֵק ,םֶסיֵק רעד (ס) רעטילּפשצלָאה
 תיִנֹוּתְחַּת יד (ס) עקלַאה

 ןִוָג ֹותֹואֵמ ,יִרֹועְדַח ידַא ןעגָאמָאה

 ףֵּתַׁשְמ םֵׁש רעד (ןע) םינָאמָאה

 הָלְזְרַא ,לָסְרַע רעד (ן) קַאמַאה
 םָּיה ןֵטְרַס רעד (|) רַאמָאה

 רֹצֶע ,םלָּכ װ ןעװעמַאה

 םָׁשִגְמ ,יִמְלִּג ,ׁשּוטְל רַּסָחְמ ידַא ענטעמַאה

 תּויְמְלִּג ,תּוּסַג יד (|) טײקענטעמַאה

 תּומְלַה ,תֶבָּקַמ ,שיִטַּפ רעד (ס) רעמַאה

 ףּוק רעד (רעכעל) ךָאלרעמַאה

 קֹפָּד ,לֵׁשַח ,ׁשֵּקַה ,םלָה װ ןרעמַאה

 יִוְכָׂש ,לֹוגְנְרַּת רעד (רענעה) ןָאה

 דֹובָּכ לָׁש ׁשֶגֶר ,דֹובָּכ רעד (ס) רָאנָאה

 דֹובָכְל ׁשיִגָר ידַא עווָארָאנָאה

 ,םיִגּולְמַּת ,םיִרָפֹוס רַכְׂש רעד (}) רַארָאנָאה

 םּולְׁשַּת

 הָיְטַמקַרְּפ ,רָחְסִמ ,רַחַס רעד לדנַאה
 -רַחַס -לדנַאה

 רֶכָמ-רַחַס רעד לדנַאװ-לדנַאה

 ,רּוחְסִמ ,תּוגֲהֵנְתִה יד (ןע) גנולדנַאה

 הָּיׂשֲע ,רָּכְמִמּו חָּקִמ ,ןֶּתַמּו אָּׂשַמ ,ַחּוּקִמ

 הֶׂשֲעַמ
 רָחְסִּמַה תַּכְשִל יד (|) רעמַאקסלדנַאה
 הֹׂשֲע ,ןֹתָנְו אֹׂשָנ ,רֹחָס ,גֵהַנְתִה װ ןעלדנַאה

 רָחְסִּמַה-יִצ רעד (}) טָאלפסלדנַאה
 דַי יד (טנעה) טנַאה

 דִי לָׁש -טנַאה

 הָזיִחֲא-תיֵּב יד (ס) עבַאטנַאה

 -תַדֹובֲע ,דָי-תַדֹובֲע יד (}) טעברַאטנַאה

 םִיַּפַּכ

 ,רֶזֵע רֶפֵס ,ְךיֶרְדַמ סָאד (רעכיב) ךובטנַאה
 יִׁשּוּמִׁש רָפֵס



 טסוקנקָאה -- לַאבטנַאה

 דַי-רּוּדַּכ רעד (}) לַאבטנַאה

 קָנְרַא רעד (ןע) לטַײבטנַאה

 ,הָמָּדְקִמ ,הָמיִדְק יֵמְּד סָאד טלעגטנַאה

 הָעְרְפִמ
 דִי-ןֹוּמִר רעד (}) טַאנַארגטנַאה

 (דיה)ְךּועְמ רעד (}) קורדטנַאה

 דָי-תַלְגֶע סָאד (ך) עלעגעװטַאה
 הָכאָלְמ-לַעַּב ,ןָּמִא רעד (ס) רעקרעװטנַאה

 דִי-ןֹועְׁש רעד (ס) רעגײזטנַאה
 קָנְרַא רעד (}) שַאטטנַאה

 הָגָׂשַהְל ןָּתִנ ,ַחֹונ ידַא קיטנַאה

 תֶבֶּגַמ רעד (רע) ךעטנַאה
 רּויָּכ יד (רעסעפ) סַאפטנַאה

 ןָפֹח װדַא לופטנַאה

 דַי-סַּפ ,הָּפַּכ ,ףַּכ יד (|) ךַאלפטנַאה
 םיִּקְזֲא סָאד (ךע) לטײקטנַאה

 טיִס רעד (ןע) ןַאּפשטנַאה

 דִי בַתָּכ יד (}) טפירשטנַאה
 דָי-בַתְּכ לֶׁש ידַא ךעלטפירשטנַאה
 תֶפֹנ ,ׁשֵבָּד רעד (}) קינָאה

 יִׁשְבִּד ידַא קידקינָאה

 תיִפּוצ רעד (ס) רעגױזקינָאה
 ׁשַבְּד-חַרֶי רעד (םי) שדוח-קינָאה
 ןֶׁשְבִּד רעד (רע) ךעקעלקינָאה
 הָּתְפִר רעד (}) טסַאלּפקינָאה

 דֹובָּכ לָׁש ׁשֶגֶר ,דֹובָּכ רעד (ס) רענָאה

 דֹובָכְל ׁשיִגָר ידַא עוװָארענָאה

 תֶלֹּבְרַּכ יד (ןע) םַאקנָאה

 רָבָּגַה תַאיַרְק רעד (ןע) ײרקנָאה

 הָמֵטְׂשִמ ,הָביֵא ,הָאְנִׂש רעד (}) סָאה
 יּוּנָש יד (ןע) גנוסַאה
 הָזְפָח רעד (}) טסַאה

 זָּפְחֶנ ידַא קיטסַאה

 ביָא ,אנָׂש װ ןסַאה

 הָוָּפְׁשַא ,זּוּפְׁשִא יד (ס) עיצַאזילַאטיּפסָאה
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 ֵּפְׁשַא װ ןריזילַאטיּפסָאה
 תּוׁשַּכ צמ יד ןּפָאה

 ץפק ,דּקַר ,דֹצִר ,רֵּתַנ װ ןעקסּפָאה

 ,דּוקָר ,דּוצִר ,רּוּתִנ סָאד (}) שינעקסּפָאה

 ץּוּפִק
 ָיְפִצ ,תֶלָחֹוּת ,הָוְקִּת יד (ןע) גנופָאה
 ,הָזיִחֲא :םָקְר ,םָקְרִמ ,הָמְקִר רעד טּפַאה

 תּוׁשָּמַמ

 יֵׁשָּמַמ ,יֵתָיִחֲא ידַא קיטּפַאה
 תּויִׁשָּמַמ יד ({) טײקיטּפַאה
 םֹקָר ײ ןטפַאה
 (ןוַאה :האר) לַמָנ ,לָמָנ רעד (ס) ןפַאה

 הֵּפַצ ,לֵחַי ,הֶּוַק װ ןפָאה

 ּיִּפִצ ,תֶלָחֹוּת ,הָוְקִּת יד (ןע) גנונעפָאה
 אֹלָל ,ׁשּונָא ,הָוִקִּת רַסֲח ידַא זָאלגנונעּפָאה

 הָוְקִּת סֶפָאְּב ,הָנּקִּת
 הָוְקִּת אֵלָמ ידַא לופגנונעפָאה
 ֹומְצַעְּב ַחּוטָּב ,ןֹוחָּטִּב אֵלָמ ידַא קידרעּפָאה

 יִמְצע ןֹוחָּטִּב יד ({) טייקידרעפָאה
 רּוּתִנ יד (ס) עקצָאה
 םיִרּוּתַנְּב ידַא קידעקצָאה

 (רכו סניזליד ,הלגעב) ַעֵעֹונְתֶה וו ךיז ןעקצָאה

 ליִּׁשַּכ ,םֹּדְרַק ,ןֶזְרִּנ יד (קעה) קַאה
 חָח ,לֹוקְנַא רעד (סנ) קָאה

 ,םִיַניִע תַזיִחֲא רעד (}) סוקָאפ-סוקָאה
 סּוקֹופ-סּוקֹוה
 דַחַיְּב לֹּכַה ,לֹּכִמ לֹּכַה =לקעּפ-לקַאה

 ,ץֵּקַמ ,ץָצק רעד/סָאד (ס) רעסעמקַאה

 ץיִפֹוק
 ,םָּדְרַק ,ץצק ,הָּכַה ,ׁשֵּקַה ,םלָה װ ןקַאה

 (םיצע) בֹטֲח

 חָח ,לֹוקְנַא וװ רעד (ס) ןקָאה

 ַחֹּמַה תֶא לָּבְלַּב קיניײשט ַא ןקַאה

 יִלְּת רעד (ס) רעגנעהנקָאה

 ַחֹוח רעד (}) טסוקנקָאה
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 סֶרּקַה בֵלְצ יוד (ן) ץַײרקנקַאה
 תיִוָו סָאד (ך) עלעקַאה

 תֹונֲחֹוט םִיַּנִׁש צמ ןייצקַאה

 ַעּוקִּב תיֵּב יד (}) ףרַאשקַאה

 ןֹודָא (ן) רַאה

 הָמיִנ ,הֶרֲעַׂש יד/רעד רָאה

 ַחיִׁשְק ,רּומָח ידַא ברַאה

 תֶׁשֶּבַּד ,תֶרֶטֹוטֲח ,תֶנָּבִּג רעד ({) ברָאה

 ׁשָּבְדִמ ,ןָנְבגְמ ידַא עטַאברָאה
 -  ׁשָּבִדֶמ יא קיברָאה
 וָתְס רעד (}) טסברַאה

 יִנָוְתִס ,יִוָתְס ידַא קיטסברַאה

 תיִנָוְתִס סָאד (ךע) למילבטסברַאה

 ,הָסְחַמ ,הָיְנַסְכַא רעד (ס) קירעברַאה

 טְלְקִמ
 תּויִׁשַק ,תּוחיִׁשק ,הָרְמָח יד (}) טײקברַאה

 ןֹומָה ,רֶדֵע ,הָיְפּונְּכ (ס) עדרָאה

 ףֶרֹע הֵׁשֹק ,קָצּומ ,הָׁשֹקְנ ,הָׁשָק ידַא טרַאה

 ריִרָׁש ,ףֶרֹע הֵׁשְק ידַא קיצרַאהטרַאה

 תּוריִרְׁש יד (}) טײקיצרַאהטרַאה

 ןּומְחִּפ ,יּוׁשִק יד (ןע) גנוטרַאה

 תּוריִצֲע יד ({) טײקיבַײלטרַאה
 סַּג ,ףֶרֹע הָׁשְק ידַא קיקענטרַאה

 ףֶרֹע תּויְׁשִק יד (}) טייקיקענטרַאה

 ןֵּבַל ,הֵׁשְקַה װ ןעוװעטרַאה

 תּויְׁשִק ,יִׁשֹק יד (}) טײקטרַאה

 קֶפֹא רעד (}) טנָאזירָאה

 ןְּזָאְמ ,יקְפָא ידַא לַאטנָאזירָאה
 תיִנֹודֲא ,הָנֹודֲא יד (ס) עטנירַאה

 ריִעָׂש ידַא קירָאה

 תּוריִעְׂש יד (}) טײקירָאה

 ביִׁשְקִמ ,עָמְׁשִממ ,ןָתָּיַצ ידַא קיכרָאה
 ,תַעַמְׁשִמ ,תּונָתִּיַצ יד (}) טיײקיכרָאה

 הָבָׁשְקַה
 ַעֹמָׁש ,תַּיַצ ,בֵׁשֹקַה ,ןִזֲאַה װ ןכרָאה

 שינעכערבצרַאה -- ץַײרקנקַאה

 חָתֹוּת רעד (|) טַאמרַאה

 זָגָּפ יד (|) לױק-ןטַאמרַאה
 ןֹומָרֹוה רעד (ןע) ןָאמרָאה

 ,יָנֹומְרַה הֶיָה ,םֵאְתַה װ ןריזינָאמרַאה

 ֵּזַמְתִה
 ,תּודְחַא ,םֵאּת ,הָמָאְתַה יד (ס) עינָאמרַאה

 תּוגְּזַמְתִה ,הָניִזְמ ,הָיְנֹומְרַה
 יָנֹומְרַה ,םָאְתִמ ידַא שינָאמרַאה

 הָמָאְתַה יד (}) טײקשינָאמרַאה

 תֶרֶה רעד (}) זירד-ןענָאמרָאה

 הָּפ תיִחּוּפַמ יד (ס) עקשָאמרַאה

 הָמּוהְמ ,הֶּלִמֲה ,ׁשַעֵר רעד (ס) רעדימרַאה

 םיִרָה דֶלֹח רעד (ןע) למרַאה

 הֵהְׁשַה ,הֵּכַח ,ןֵּתְמַה וו ןרַאה

 רָפֹוׁש ,הָרְצֹוצֲח ,ןְרָק רעד (ס) ןרָאה

 ןרָק לֶׁש ,ןְרֵק- -נרָאה
 ןֶרָק תַרּוצְּב ,יִנְרִק ידַא ןרָאה
 ׁשאֹר תַּכְס ,הָנֵבְּכ יד (ןע) לדָאנרָאה

 הָכָבְס יד (|) ץענרָאה
 ןֹופיִפְׁש יד (ןע) גנַאלשנרָאה

 הָדֹובֲע ,הָעיִגְי ,לָמָע יד (ס) עינַאװערָאה

 הָׁשָק
 הָׁשָק דֹבָע ,לֹמָע ןעווערָאה

 ןֹומְרַה רעד (ס) םערַאה

 סיִרָס רעד (ס) רעניד-םערַאה

 לֵמָע רעד (סע) קינשַאּפערָאה

 לָמָע לָׁש ידַא ענשַאּפערָאה

 לֶצְלִצ רעד (ס) ןוּפרַאה

 הָפָלְחַמ רעד (}) טכעלפרָאה
 לָבֵנ יד (ס) עפרַאה
 בֶבֵל ,אָּבִל ,בֵל סָאד (רעצרעה) ץרַאה
 בֹּלַה- ,בֵל לֶׁש -צרַאה

 ַחיִׂשייִרְמ ,ׁשֵחַר רעד (}) סוגסױאצרַאה

 הָזָח סָאד (ךע) לטערבצרַאה

 בֵל-רֶבָׁש סָאד (|) שינעכערבצרַאה
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 הֵּנִה טניא יוה דֵדֹוצְמ רעד (םי) בנגצרַאה

 הָּפִּכ ,תָפָנְצִמ רעד (}) ביוה בֹּלַה םּורְק סָאד (ךע) לטַײהצרַאה

 הֵלֲעַה ,ַהָּבְגַה ,םֵרָה װ ןביוה בֵל בֵאְּכ רעד (ןע) ײװצרַאה

 תֶנֶּנַּכ רעד (ס) רעביוה | .בֵלדןֹורְבִׁש ,בֵל באְּכ רעד (}) קיטיײװצרַאה
 הָדֵנְדַנ יד (ס) עקלדיוה רַעֵצ ,בֵּלַה תַקּועְּת

 ַעּונְעַנ ,דִיָנ ,דּונְדִנ יד (ס) עדיוה ןֵּכ ,ׁשֶפָנ לַעַּב ,בֵּבַלְמ ,יִבָבְל ידַא קיצרַאה

 לֵסְרַע ,ַעֵנְעַג ,דֵנְדַנ װ ןעדיוה | תּויִׁשְפַנ ,תּונָּכ ,תּויִבָבְל יד (|) טײקיצרַאה

 יֵצֵנעַנְתִה ,דֵנְדַנְתִה ײ ךיז ןעדיוה ׁשֶגֶר-רַסֲח ,בֶל"לֵרֲע ידַא זָאלצרַאה
 לֵסְרַעְתִה ןְבָא-בֵל ,בֵליֵעֹר יד (}) טײקיזָאלצרַאה
 הָדְנְדַנ יד (ס) עקוועדיוה ביִבָח ,יִבָבְל ידַא קידעצרַאה

 ןִיָנְּב ,יַּב ,תִיַּב סָאד (רעזַײה) זיוה קָתֹמ סָאד (ס) וינעצרַאה

 סָנְכִמ רעד (}) זיוה בֹּלַה ןֹויְפִר רעד ({) רעלעפצרַאה
 תִיַּבַה-לַעַּב רעד (ס) רעמיטנגייאזיוה ׁשֶפָנ דיִדְי רעד דנַײרפצרַאה

 תִיַּבַה תֵרָׁשְמ רעד (ס) רענידַאבזיוה בֵל תַקִיִפְּד רעד ()) ּפַאלקצרַאה

 תִיַּבַה-לַעַּב רעד (ס) רעציזַאבזיוה | ףּוּקִנ ,תּומֲעַּפְתִה סָאד ({) שינעּפַאלקצרַאה

 הָחָּפְׁשִמ סָאד דניזעגזיוה בֵל תַקיִפְּד ,בֵל-תַפיִקְנ ,בֵּלַה

 רַעֹוׁש ,תִיַּב-רֵמֹוׁש רעד (ס) רעטיהזיוה אָרֹונ ,תֹובָבְל ַעְרֹוק ידַא קידנסַײרצרַאה

 תִיַּבקָׁשֶמ יד (|) טפַאשטריווזיוה בל תַּנְגְמ סָאד (}) שינעמעלקצרַאה

 רַעֹוׁש ,תִיַּב-רֵמֹוׁש רעד (ס) רעטכעווזיוה בֵליִצַבְׁש רעד ({) קַאלשצרַאה

 םִיַסָנְכִמ צמ ןזיוה רֶעֵׂש-קֶרְסַמ יד (ןע) םַאקרָאה

 רּוּג ,רּוּד װ ןזיוה רֶעֵׂש תַּכְס ,הָנֵּבְכַמ יד (ס) עקליּפשרָאה
 תִיַּב-תֶרֶקֲע יד (ןע) יורפזיוה ׁשיִׁשֲח רעד שישַאה
 תִיַּב-ְןֶּב רעד טנַײרפזיוה הָלָּרְבַה יד (תו) הלדבה
 רֹוע יד (}) טיוה הָלְּדְבַה-רֵג יד טכיל-הלדבה
 ,תַחַּפְסִמ ,תַחַרְפִּת רעד ({) טישסיואטיוה יחַסָּפ לָׁש הָדֶּגַה יד (תו) הדגה

 הָרָרֲח ,תֶדָּפְרִס יִׁשייֵּפ-לַע-ףַא ,םֵגֲה װדַא םגה

 תיִנָּפְסַח יד (ןע) גנוליישטיוה םיִנֹודֲא צמ ןרעה =ה"ה
 תֶבֶרֶצ ,תֶדָרְּג יד (}) שינעסַײבטױה הָעָצְקַה ,ַעּוצְקַמ רעד (ןע) לבוה

 תֶרָהַּב רעד ({) קעלפטיוה הָעֵצְקַמ יד (ןע) ןישַאמלבוה
 ,הָלֲעַנ ,אָּׂשִנ ,םֶר ,םָמֹורְמ ,ַהֹובָּג ידַא ךיוה ַעֵצְקַה װ ןעלבוה ,ןעוועלבוה

 לַע םַזְמַז ,םֵהְמַה װ ןעשזדוה

 הָמיִׁשְנ רעד (}) ךיוה םּוזְמִז ,םּוהְמִה סָאד (}) שינעשזדוה

 קֶזָח ,ַהֹובָּג -כיוה ׁשַעַר ,הָּלִמֲה ,הָמּוהְמ רעד (ןע) ַאה-וה

 (עטלעטשעגכיוה) רעטלעטשעגכיוה תַעַּבְנִמ ,עַבֹוּכ רעד (}) טוה
 הָלֲעַנ רעד תיִכּוכְזִל תֶׁשֹרֲח תיֵּב יד (ס) עטוה
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 רעד (עטצעשעגכיוה) רעטצעשעגכיוה

 ץֶרֵעַנ ,הָלֲעַנ
 םיִרָה תֹואְנ ,הָמָר סָאד דנַאלכױה

 ַחּור-רָאְׁש יד (}) טייקיטומכיוה

 ּהַבֹּג ,םּור ,םֹורָמ יד/סָאד (}) שינעכיוה

 איִׂש ,הָּגֶסִּפ רעד (}) טקנוּפכיױה

 ביִצְנ רעד (}) רַאסימָאקכיוה

 בֶגֶׂש ,םֹורָמ ,הָמָר ,םּור יד (}) טייקכיוה

 ֹויַנְכָט ,הָׁשָרְדִמ ,הָלָלְכִמ יד (סע) לושכיוה
 ףּודָש ,לּולָח ,בּובָנ ,קיִר ידַא ליוה

 תּויְלּולֲח ,תּוביִבְנ ,תּונְקִיִר יד ({) טייקליוה

 ףֵחַר װ ןרעיוה

 דֵמֹוע ,ןֹויְלִע ,ׁשיִר ,שא'ר ,יִׁשאָר ױדַא טּפיױה
 ׁשאֹרְּב

 ,ריִכָּב ,לֵהֵנְמ ,גיִהְנַמ ,שאֹר רעד (|) טּפױה

 דֵּקַפְמ
 יִׁשאָר -טּפױה

 יֵׁשאֶר רֹוּבִּג רעד (ן) דלעהטּפיוה
 דֹוגָנ ,רֵּקִע יד (}) ךַאזטּפױה

 יִרָקִע ידַא ךעלכַאזטּפױה

 יִרָּקִע טָּפְׁשִמ רעד 0 ץַאזטּפױה

 ׁשיִבְּכ ,ְּךֶלָּמַה ְּךָרֶּד רעד (}) טקַארט-טּפיױה

 ֵזָכְרַמ
 יִרָקִע ַעֹוצְקִמ רעד (םי) דומיל-טּפיוה

 - יִדֹוסְי רָּפְסִמ יד (|) לָאצטּפױה
 איִּבְצַמ רעד (}) רידנַאמָאקטּפיױה

 הָּטַמ ,הָדָקְפִמ יד (}) ריטרַאװקטּפױה

 יֵללכ
 ריִע ,הָריָּבַה ריִע יד (טעטש) טָאטשטּפױה

 תיִׁשאֵר

 תיִרָּקִע תֶנֵעְׁשִמ ,דֹוסְי רעד (}) ץיטשטּפױה

 םיִחָּבַט-בַר רעד (םי) ןילּת-טּפױה

 יִטָלָפ ,ןֹומְרַא ,רֵצָח רעד (ףייה) ףיוה
 תיִנָרְצַח יד (ס) עמַאדפיוה
 ןָרְצַח רעד (ס) רענידפיוה

 ןרעגנוה -- רעטצעשעגכיוה

 רֵצָחֶה ץֵל רעד (םינ) ץל-ףיוה
 ןָרְצַח רעד (טַײלפיוה) ןַאמפיוה
 רֵצָחֶה רַׂש רעד (ס) רעטסַײמפיוה
 רָבָצ ,ןפֹח ,הָמֵרֲע רעד (ס) ןפיוה
 ַחָֹנ װ ןעקיוה

 ַחּוּבִנ סָאד (|) שינעקיוה

 לַעַּב ,תֶרָטֹוטֲח ,תֶנָּבִג ,ןֵּבִג רעד (ס) רעקיוה

 תֶרֶטֹוטֲח

 רָּטֲחְמ ,ןָנבִגְמ ידַא קידרעקיוה
 ,רֵדָּג ץֶרֹוּפ ,קיִר ,רֵקְפִמ רעד (סע) ַײטלוה

 לָבָנ
 לֵלֹוה ,רֵקְפָמ ירַא שיאַײטלוה ,שִיַײטלוה

 תּולֵלֹוה ,תּורָקְפִמ יד (ס) עװטסַײטלוה

 תּוללֹוה יִּיַח לֵהַנ װ ןעװעַײטלוה

 ,תּולְלֹוהְתִה ,הָלּוּלִה יד (ס) עקנַאילוה
 תּוסְּלַעְתַה

 סֶּלַעְתִה ,לֵלֹוהְתִה װ ןעילוה

 תּולְלֹוהְתִה ,הָלּוּלִה סָאד (}) שינעלוה
 ׁשּובְל רעד (ס) ךלוה

 בֵל בֹוט ,ביִדָנ ,יִׁשֹונֲא ידַא ןַאמוה

 דָסֶח הָׂשֹוע ,יֵׁשֹונֲא ידַא רַאטינַאמוה

 תּייִנָמּוהְּב לֵגֹוּד רעד (}) טסינַאמוה

 חּורָה יֵעְּדַמ יד קיטסינַאמוה

 יִטְסיִנמּוה ,יֵׁשֹונֲא ידַא שיטסינַאמוה
 הָציֵל ,לּוּתִה ,ןֹוצָל ,רֹומּוה רעד רָאמוה

 לַתָהְמ ,ַחֵּדַבְמ רעד (}) טסירָאמוה

 ,ָטְסיִרֹומּוה ,יִלּוּתִה ידַא שיטסירָאמוה

 יֵנְרְַּּב ,יִצָלֲה
 הָּיִוְכָׂש ,תֶלגְנְרַּת יד (רעניה) ןוה

 ,רֹוסְחַמ ,ןֹובָעְר ,בָעָר רעד (ס) רעגנוה

 הָקּוׁשְּת ,סּומְלּוּב

 הָבָעְרַה רעד (}) טיוטרעגנוה

 ןּופָּכ ,בֵעָר ידַא קירעגנוה

 הֵקּוׁשְּת ,תּונָתְבַעַר יד (|) טייקירעגנוה

 בָעָר לֹבָס װ ןרעגנוה



 טייקירעזייה -- קַײרטסרעגנוה

 בָעָר תַתיִבְׁש רעד () קַײרטסרעגנוה

 הָאֵמ וצ (סרע) טרעדנוה

 םיִנָׁש הָאֵמ לֶׁש ידַא קירָאיטרעדנוה

 תיִאֵמ סָאד (ךע) לטסטרעדנוה

 הָאֵמ לֶׁש רֶטֶׁש רעד (ס) רעטרעדנוה

 הָאֵמיֵּפ ידַא קיכַאפטרעדנוה
 בֶלָּכ רעד (טניה) טנוה

 עֶׁשָר רעד ןרעיוא טימ (טניה) טנוה

 ִּבְלַּכ ידַא שיטנוה

 תּייִּבְלַּכ יד (|) טייקשיטנוה

 הָגּוח יד (ס) עקשטַאקנוה

 לּועְׁש רעד (|) טסוה

 לַעַּתְׁשִה װ ןעלטסוה
 לַעַּתְׁשִה וו ןטסוה

 לּועְׁש ,תּולֲעַּתְׁשִה סָאד (}) שינעטסוה

 ָׁשִמִמ
 הָמיִהְנ רעד (סע) קוה

 קֹעָצ ,םהָנ װ ןעקוה

 הקָעְצ ,הָמיִהְנ סָאד (|) שינעקוה

 תיִנֵקְפַנ ,תיִנָאְצִי ,הָנֹוז יד (}) רוה

 דָדיֵה תַאיַרְק רעד (ס} ַארוה

 !דֶדיֵה טניא ַארוה

 ַחּור ,רַעַס ,הָרָעְס ,הָפּוס רעד (ןע) ןַאגַארוה

 תֹופֲעְלִז

 רָבֹצ ,הָמֵרַע יד (ס) עברוה

 גּורָה רעד (םי) גרוה

 יָנֹוטיִס ידַא טרוה

 תּונֹוטיִס רעד טרוה

 יאֵנֹוטיִס רעד (סע) קינװָאטרוה

 תַוֲעַנ ןֶּב ,לֶבָנ ,ףֵאֹונ רעד (ןיז) ןוזנרוה

 תּוּדְרַּמַה

 הֶז םֹוקָמְּב ,הֹּפ ,ןאָּכ ודַא יה

 אה תֹואָה יד (ןעיה) יה

 ןֹוטְניִקְי רעד (}) טניצַאיה

 יִמֹוקְמ ידַא גיה
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 יֵאּורְבַּת ,יִנָיְגיִה ידַא שינעיגיה

 תּואיִרְּבַה תַרֹוּת ,הָנָיְגיִה יד (ס) ענעיגיה

 יִמֹוקְמ ,יִצְרַא ידַא שידנעלגיה
 םֹוקָּמַה דיִלְי ידַא ןריובעגיה

 ןָמיִמ רעד ןעגָארדיה

 תֶבֶּלַּכ יד (ס) עיבָאפָארדיה
 םִיַמ ַחֹּכ לָׁש ,יִלֹורְדיִה ידַא שיליורדיה

 הָדְבֲא ,קֶזָנ ,דֵסְפָה רעד (סע) קזיה

 םּולְׁשַּת ,רֶפֹּכ ,יּוצִּפ סָאד (רע) טלעג-קזיה

 קֶנָנ
 תיִכּוכְזִל תֶׁשֹרֲח תיֵּב יד (סע) טיה

 תיִעָבֹוּכ ,תֵעַּבְגִמ ,עַבֹוּכ סָאד (ןע) לטיה
 ןֶעָבֹוּכ רעד (ס) רעכַאמלטיה

 ַחַּגְׁשַה ,רָמְׁשִּמַה לַע דֹמָע ,רֹמָׁש װ ןטיה

 הָחָּגְׁשַה ,רּוּמִׁש ,הָריִמְׁש סָאד (|) שינעטיה

 ַחֹּקַפְמ ,ַחיִּגְׁשַמ ,רֵמֹוׁש רעד (ס) רעטיה

 רַטֹונ

 תַחַׁש ,ריִצֲח סָאד ייה

 יִה טניא ייה

 תֶדֶּלַיְמ יד (ןע) םַאבייה

 הָּפִּכ סָאד (ךע) לביַײה

 ףֹונָמ יד (ןע) ןישַאמבייה

 תֶדֶּלַיְמ יד (ס) ןבייה

 הֵלֲעַה ,ַהּבְגַה ,םֶרָה וװ ןבייה
 הֶּלַעְתִה ,םֹמָר װ ךיז ןבייה

 ףיִנֵמ ,ףֹונָמ רעד (ס) רעבייה

 הָמָרֲהַה ַחֹּכ יד ({) טפַארקביײיה

 רֵּבֲעַמ ,זּגְלַמ ,ןֹוׁשְּלִק רעד (ןע) לּפָאגייה
 !ּואֹוּב טניא ַאדײה

 םיִרָמְׁש צמ ןווייה

 הָּתְקִּב ,ןֶטֵק תִיַּב סָאד (ךע) לזַײה

 תֹונֹוז תיַּב סָאד (ךע) לזַײה

 (םינטק) םִיַסָנְכִמ צמ ךעלזייה
 יָנָרֲחְרַח ,דּורָצ ידַא קירעזייה

 תֶדֶרֶצ ,תּודְרָטְצִה יד (}) טייקירעזייה
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 דֵרְדַרְצ ידַא ךעלקירעזייה

 ףיִרְצ ,הָּכִס ,הָּתְקִּב יד (ס) עקזַײה
 ,הָלֶרָע ,תיָמּורְק ,םּורְק סָאד (ךע) לטַײה

 תיִפּולְק

 תּוּננֲעַר יד (}) טיײקרעטַײה

 אָדָּתְׁשֶא ,הָנָּׁשַה ודַא רָאי-ַײה
 הנָּׁשַה לֶׁש ידַא קירָאי-ַײה

 ,םֹורָמ ,איִׂש ,ּהַבֹּג יד (}) טייקכייה ,(ן) ךייה

 הָגְסִּפ ,םּור
 םֶּדִק ,הֵלֲעַה װ ןכייה

 ןּוּכ ,הָּלִחְמ ,הָרָעְמ יד (ן) לייה
 יֵאּופר -לייה

 אּוּפִר ,הָאּופְר ,יּוּפִר יד (ןע) גנולייה
 ׁשָּדְקְמ ,ׁשֹודְק ידַא קילייה

 הֶהְקִמ ,הָהָק ידַא קילַײה
 ,ׁשֹודָק םֹוקָמ סָאד (רעטרע ע) טרָא קיליײה

 ׁשֶדֹק
 תּוׁשְּדַקְתִה יד (ןע) גנוקילייה

 שְָּקִמ ,ׁשֶדֹק ,הָׁשָדְק יד (ן) טייקילייה
 ׁשֹּדקַה ,שֶּדִק וו ןקילייה

 אָׁשְדִק ,ׁשֹודְק רעד (עקילייה) רעקילייה
 הָפּורְּת ,הָאּופְר ,םַס סָאד (ןע) לטימלייה

 אֵּפַר ,אֹפָר װ ןלייה

 אֵּפַרְתִה ךיז ןלייה

 יִאּופְר ,אֵּפַרְמ ידַא קידנלייה
 ּוּפִר רַּב ,איִפָר ידַא קידוועלייה

 אָּפַרְמ ,אֵפֹור רעד (ס) רעלייה

 תֶיַּב יד (ןע) םייה

 תִיַּב תַדֹובֲע יד 0 טעברַאמייה

 תּויִּתְחַּפְׁשִמ תויִחיִּב יד 0 טי
 תֶדֶלֹומ-רַסֲח ,תִיַּב-רַסֲח ידַא זָאלמיײה

 רֶסֹח ,תִיַּב רֶסֹח יד (ן) טײקיזָאלמיײה
 תֶדֶלֹומ

 .טיִלָּפ רעד (עזָאלמייה) רעזָאלמייה

 רעצייה -- ךעלקירעזייה
 = יי יי יי טי יי... .. = -- --- =, ,,,,,,,,,,

 תֶדֶלֹומ סָאד (רעדנעל) דנַאלמייה

 זיִלַע ,יִתיֵּב ידַא ךעלמייה

 תּוזיִּלַע ,תּויְתיֵּב יד ({) טייקכעלמייה

 םֹוּיַה װדַא טנַײה

 הָוה רעד (}) טנַײה

 לַע ףֶסֹונ ,ןֵּכ לַע רֶתָי גָאק טנַײה

 הָוה ,ּוניִמָירְןֶּב ידַא קיטלעװטנַײה
 וניִמי לֶׁש ןַמְז יד (|) טײקיטלעװטנַײה

 םֹוּיַה לָׁש ידַא קיטנַײה

 תּוׁשיִדֲח יד (|) טײקיטנַײה

 יִנָׁשְדַח ידַא קיטַײצטנַײה

 תּוׁשיִדֲח יד (}) טײקיטַײצטנַײה

 ,ןּוחָׁש ,יִבָרְׁש ,םֵח ,רֵעֹוּב ,טֵהֹול ידַא סייה

 הָמיִמֲח
 שֵּגַרְתִמ ,יָנֹופֲחַּד ,יִנָחְתַר ידַא קיטולבסייה

 ַחֹמ םּומֲח ידַא ןדָאבעגסייה

 הֶּוַצ ,רֹמָא װ ןסייה

 ,תּוּמַח ,הָחיִתְר ,טֵהֵל ,םח יד (}) טייקסייה

 תּוניִחְׁש

 הֹהָׁש ,ַּהֵמְהַמְתִה וו ךיז ןעַײה

 סֶלֹוק ,שאֹר סָאד (ךע) לטּפייה

 תַחַּׁשַה תַחַּדַק רעד (ס) רעביפייה

 ביִדָא ,סָּמִנְמ ידַא שיפייה
 ׁשיִרָּכ רעד שיפַײה

 ,תּוביִדֲא ,סּומיִנ יד ({) טייקשיפייה
 תֹואָנ תֹוכיִלֲה

 הָרְדַסְכַא סָאד (ךע) לפייה
 דָגֶא ,רֹורְצ ,לֹוּכְׁשֶא סָאד (ךע) לפַײה

 קֶלְּד ,הָקָּסַה -צייה

 הָקָּפַה רֶמֹח ,קָלָּד סָאד גרַאווציײה

 קֶּסֶה ,הָקָּפַה יד (ןע) גנוצייה

 קָּסַה װ ןצייה

 הָקָּסַה רֶמֹח ,קֶלָּד סָאד (}) לַאירעטַאמצייה

 הָקָּפַה רֶמֹח ,קָלָּד רעד (}) ףָאטשציײה

 קיִּסַמ רעד (ס) רעצייה



 ןעקניה -- טַארַײה

 תּוׁשיִא ,הָּנִתֲח רעד (}) טַארַײה

 ןֵּתַחְתִה וו ןטַארַײה

 יִטְסיִרּואָה ידַא שיטסירייה
 תיִנָלֲחַׁש ,הָּבְרַא רעד (}) קירעשייה

 הָּבְרַאָה תַּכַמ יד (|) גָאלּפ-קירעשייה

 ׁשּובְל רעד (}) ךוליה

 הָכיִרְּכ ,הָפיִטֲע יד (ןע) גנוליה

 ,םֶר לֹוקְּב ,יִנָׁשֲעַר ידַא קיכליה

 דָהּומ
 דַהְדַה ,ׁשֹעֶר װ ןכליה

 ןָלֹוק ,לֹוקְמַר רעד (ס) רעכליה

 ְךֹרָּכ ,טּול ,הֹטָע ,ףֹטָע ײ ןליה
 הָטֲעַמ ,הָפיִטַע יד (ס) עליה

 ,הָכיֵמְּת ,דַעַס ,ַעּיִס ,הֶרָזָע יד (ן) ףליה
 הָעּוׁשְּת
 הָרְזֲע אֹלְל ,עַׁשָי רַסֲח ידַא זָאלפליה
 הָרְזִע -ספליה
 ץֵעֵמ ,יִצֵע ידַא ןרעצליה

 לָׁש ֹומּור ,קֵחַׁש ,םִיַמָׁש רעד (ןע) למיה

 םָלֹוע

 םִיַמָּׁשַה -למיה

 תֶלָכְּת רעד יולבלמיה

 הֶלִּכ ,הָּפָח סָאד (}) טעבלמיה
 ,םָמֹורְמ ,יִמָיַמָׁש ,יִמיֵמְׁש ידַא שילמיה

 לָצֶאָנ
 רֶמְגִנְו ְךלֹוה ,הָנָּכַסְּב הָֹּה װ ןעלמיה

 םִיַמָּׁשַה יֵמְרַּג רעד (ס) רעּפרעקלמיה
 ,ריִּפְחַמ ,ׁשיִבֵמ ידַא קידנעַײרשלמיה

 ִתָיִרורֲעַׁש
 ןֹונְמיִה רעד (פ) ןעמיה
 אּוהַה ןּוּוְּכַל ,הָּמָׁש ,םָׁש ודַא ןיה

 ָּנַהְו הָּנַה קירוצ ןוא ןיה
 הָּיִבְצ ,הָלָיַא יד (}) דניה

 דֹוּרַּפ ,ַחֹורְפֶא סָאד (ך) עלעדניה
 רֶׁשְק ,תּוכּיַׁש יד ({) טכיזניה
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 ףֵלַאְמ ,ןָּבְלַּכ רעד (ס) רעריסערד-טניה

 םיִבָלְּכ
 בֶלָּכ לֶׁש ,יִּבְלַּכ ידַא שיטניה

 תּונָּבְלַּכ ,תּויִּבְלַּכ יד (}) טייקשיטניה

 ןֹובָלְבִלְּכ ,ןֹוּבְלַּכ ,בֶלֶבַלְּכ סָאד (ךע) לטניה

 תיִּנַרֹוחֲא ודַא ןטניה

 ,זּוּכַע ,תַחַּת ,רֹוחָא רעד (ס) ןטניה

 בַּג ךֶבֶׁשַ
 ןֹובָלְבַלְּכ סָאד (ך) עלעטניה
 דַעַּב ,תיִּנַרֹוחֲא ּפערּפ רעטניה

 יִרֹוחֲאֵמ -רעטניה

 תּופיִכְּת ,תּופיִצְר רעד (}) דנַאנַארעטניה

 הֶז ,ףּוכָּת ,ףּוצָר ידַא קידנַאנַארעטניה

 הֶז רַחַא

 דֹוסְי ,עקְר רעד (}) טנורגרעטניה

 רֹוחָאְל ,תיִּנַרֹוחֲא ודַא ץכעלַײװרעטניה
 תֹובְגַע ,תֵחַּת ,רֹוחָא רעד (ס) קלחרעטניה

 תַחַּת ,רֹוחָא רעד (}) לייטרעטניה
 ףֶרֹע סָאד (רעדנעל) דנַאלרעטניה

 םיִעָלִּקַה יִרֹוחֲאֵמ צמ ןסילוקרעטניה
 תיִּנַרֹוחֲא ,יִרֹוחֲא ,רֹוחָא ידַא טשרעטניה

 רָּבְרַּפ יד (טעטש) טָאטשרעטניה
 רָּבְרַּפ לָׁש ,יִרָּבְרַּפ ידַא שיטָאטשרעטניה

 רֵּגַפְמ ,לָׁשֲחָנ ידַא קילעטשרעטניה

 רּוגִּפ ,תּולָׁשֲחְנ יד ({) טייקילעטשרעטניה

 םיִבָלְּכ ףֵלַאְמ ,ןָּבֶלַּכ רעד (ס) רעטכיצטניה

 תּונָּבְלַּכ יד (ןע) יירעטכיצטניה

 ןאָּכ װדַא ןעניה

 תֶלָּבַי סָאד (}) גיוארעניה

 ,יִחַקָפּו יִמּומְרַע רעד (ס) רעסערפרעניה

 (הלאשהב) ןֹויָסִנ דּומְל

 לּול יד (רעלעטש) לַאטשרעניה

 רֵּגַח ,ַחֵּסִּפ ,ַעֵלֹוצ ידַא קידעקניה
 ַעֵּלַצ ,ַעֹלָצ װ ןעקניה
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 יִטֹונְּפֶה ידַא שיטָאנּפיה | ,גֵרֹוהְל הָאָצֹוה ,ַעּוצְּב יד (ןע) גנוטכירניה

 לַע ,לַעֵמ ,רָתָי -רעּפיה הָתיִמ

 םָזְגִמ יד (ס) קילָאברעּפיה גְרֹוהְל אֵצֹוה ,ַעֵצַּב װ ןטכירניה
 -לַע ַחֵסָּפ ,גֵּלַּד װ ןרעּפיה | ,םיִמָּיַה יִרְבִּד ,הָיְרֹוטְסיִה יד (ס) עירָאטסיה

 יִלֹוקְלַע ידַא קיגנַאלקרעּפיה תֹודָלֹוּת
 לֹודָּג ,רָּכִנ ,בּוׁשָח ידַא שּפיה בֵתֹוּכ ,ןֹויְרֹוטְסיִה רעד (ס) רעקירָאטסיה

 תֶמֶיֵסְמ הֶּדִמְּב ,הָפָי ודַא שּפיה םיִמַָּהיִרְבִ
 בֶרֹח ,בֶרֶׁש ,טֵהֵל ,םח יד (}) ץיה ִדְלֹוּת ,יִרֹוטְסיִה ידַא שירָאטסיה

 ,ַחֹמ-םּומֲח ,יִבָרְׁש ,טֵהֹול ,םֵח ידַא קיציה תּונָּבְצַע ,הָיְרָטְסיִה יד (ס) עירעטסיה

 יִנָחְתַר תיִנָלֹוח
 ,טֵהֵל ,תּומיִמֲח ,תּוּמַח יד (|) טייקיציה תיִרָטְסיִה תּוצְרָּפְתִה יד (ס) עקירעטסיה

 תַחַּדַק ,תּוחיִתְר יִרָטְסיִה ידַא שירעטסיה

 םַּמַח ,בֵהְלַׁש ,בֵהְלַה ,קֵּסַה װ ןציה ַעֹובָצ יד (ס) ענעיה

 ,עָׁשָר ,רֹוע-טֵׁשֹוּפ רעד (סעלציה) לעציה בַחְּכ ,ףיִלְגֹוָּיִה רעד (}) ףילגָארעיה

 םיִבָלְּכ ףֵטֹוח םיִּמָטְרַח
 זיִזָּפ ,ַחֹמ-םּומֲח רעד (ּפעק) ּפָאקציה ,גָרְדִמ ,תֹונָרְּרַה םַּלֶס יד (ס) עיכרַארעיה

 תֶמָּסִּכ ,ןֵחֹּד רעד שזריה הָיְכְרַרָּיִה

 קֹחָצ ,ףֹנָצ ,לֹהָצ װ ןעשזריה יֵכְררָּיִה ,יִגָרְדִמ ידַא שיכרַארעיה

 ,ףֶנֶצ ,הָלָהְצִמ ,הָלֵהֶצ סָאד (|) שינעשזריה הָרָבְס ,הָחָּנַה ,הָרָעְׁשַה יד (ס) עזעטָאּפיה

 הֶכב יִתָרָכְס ,יִחָּנַה ,יִרָעְׁשַה ידַא שיטעטָאּפיה
 לֶיַא ,יִבָצ רעד (}) שריה ,הָּתְנַּכְׁשַמ ,הָקָיַתֹוּפַא יד (|) קעטָאּפיה

 רֶפֹע סָאד (ך) עלעשריה דּוּבְעַׁש
 הָסָנְכַה יד (תו) הסנכה רֹואְּיַה סּוס רעד (ןע) םַאטָאּפָאּפיה

 ַחּורֲא ,םיִחָרֹוא תַסָנְכַה יד םיחרוא תסנכה ּוּד ,תּועיִבְצ יד (ס) עיזירקָאּפיה

 הָסָנְכַה סֵמ רעד (}) רעַײטש-הסנכה תּייִפּוצִרַּפ

 תּולְפָׁש ,הָעְנְכַה יד (ס) הענכה יִפּוצְרַּפ"ּוּד ,ַעּובְצ רעד (}) טירקָאּפיה

 הָוְלִמ ,הָאְוְלַה יד (תו) האוולה ַעּובָצ ,תּועיִבְצ ידַא שיטירקָאּפיה

 יָׁש ןֹוצָר יִהְי ,ןֵּתִי יִמ ,ּול ,יאַוְל ודַא יאוולה תּועיִבְצ יד (ס) עװטסטירקָאּפיה

 הָחיִדְּב סָאד (ך) עלהצלה ְךֶפֲהְל ,דֵגֹונ ידַא קידכוּפיה
 -בֶרֶע ,ףּוסְפַסֲא ,לֶהֵק ,ןֹומָה רעד (םי) ןומה ְךֶרֵי רעד (}) טּפיה

 בר -לַע ַחֹסָּפ ,גֵּלַּד װ ןּפיה

 יֵבָרְבִרע ,יִנֹומֲה ידַא שינומה טּונְּפֶה רעד (}) זָאנּפיה

 ; (םחל לע הכרב) "אייָצֹוּמַה" יד (פ) איצומה טָנְּפֶהֶמ ידַא טריזיטָאנּפיה

 םָחֶל תַסּורְּפ טֵנְּפַה װ ןריזיטָאנּפיה

 ןָמָה-ְןֶזֹא רעד (}) שַאט-ןמה טֵנְּפַהֶמ רעד (ס) רעריזיטָאנּפיה



 רעפלעה -- רעּפַאלק -ןמה

 ןֶׁשֲעַר רעד (ס) רעּפַאלק-ןמה

 הֵּיִׁשּוּת ,הָאָצְמַה יד (תו) האצמה

 ,תֹואָצְמַה לַעַּב ,יָנָלּוּבְחַּת ידַא קידהאצמה

 הָּיִׁשּוּת לַעַּב

 רֶׁשּכ ,תּויִנָלּוּבְחַּת יד (|) טייקידהאצמה

 הָאָצְּמַה

 ףֶצָר ,ְךֵׁשְמָה רעד (םי) ךשמה

 דיִמְתַמ ,יִכַׁשְמֶה ,ְךֶׁשֶמִמ ירַא קידכשמה
 ,תּויָכַׁשְמֶה יד (|) טייקידכשמה

 הָדָמְתַה ,תּופיִצְר ,תּוכְׁשַמְתִה

 גָנֹע ,תַחַנ ,ַחּור תַרֹק ,הָאָנֲה יד (תו) האנה

 (חספ לש רדסב) בֵּסֶה אָּסִּכ יד (}) טעב- בסה

 םָּכְסֶה רעד (םי) םּכסה

 הָמָּכְסַה יד (תו) המּכסה

 רֶׁשַּפְתִה װ ךיז ןעמּכסה

 דָפֶס ,דָּפְסֶה רעד (םי) דּפסה

 ,תיִרְבִע רֵקֹוח ,ןָתיִרְבִע רעד (}) טסיַארבעה

 תיִרְבַעְל הָחְמִמ
 רֵּבַע ,תֶרְבַע ,רֵרְבַע װ ןריזיערבעה
 תּויִרְבִע ,תיִרְבִע הָּלִמ רעד (ןע) םזִיערבעה

 ןָתיִרְבִע רעד (}) טסיערבעה

 יִרְבֶע ידַא שיערבעה

 (הפש) תיִרְבִע סָאד (}) שִיערבעה

 יִרְבֶע רעד (ס) רעערבעה

 ,ןֹוטְלַׁש ,תּוגיִהְנַמ יד (ס) עינָאמעגעה

 הָיְנֹומְגֶה
 הֶּזַעַה ,הָזָעֶה יד (תו) הזעה

 הָזָעָה לָׁש ,סַּג ידַא קידהזעה

 רָּד לֶׁש קָחְרֶמ ויַא טעה
 דֹאָמ קֹוחָר טַײװטעה

 טד) םִיַּמַה בֵאָו רעד טכעה

 רָתֹויְּב ַהֹובָּג,יִאָּלֶע ,ןֹויָלָע ודַא טסכעה

 רֵתֹוּיַה לָכְל ודַא סנטסכעה

 תּוביִׁשֲחַּב ,דֹאְמ בּוׁשָח ידַא קיטכיווטסכעה

 ָנֹויְלֶע
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 הָנֹויְלֶע הָנְרַדְּב ידַא קיגנַארטסכעה

 רֵתֹוי ,ַּהֹובְּג רֵתֹוי ודַא ּפערּפ ידַא רעכעה

 אָלֵעְל ,לֹודָּג

 ,לּוּרִּג ,הָאָלֲעַה ,הָּיִלֲע יד (ןע) גנורעכעה

 תֶפֶסֹוּת ,הָפָסֹוה

 ףֵסֹוה ,לֹדָּג ,הֹלָע װ ןרעכעה

 , ,ַהֹובָּג רֵתֹוי רעד (ערעכעה) רערעכעה

 םֶר ,ריִכָּב ,לֹודָּג רֵתֹוי

 ,תּונֹויְלֶע ,תּואָּלִע יד (}) טייקרעכעה

 תֶׁש ,תּולְדַּג

 ריִהָנ ,הָפָי ,חַצ ,ריִהָּב ידַא לעה
 (דיקפת) ׁשָפָנ ,רֹוּבִג רעד 0 דלעה

 זָחֲאֵמ ;ראָּוַצ סָאד (ךע) לזדלעה
 ץיִּמַא ,הָרּובּג לָׁש ידַא שידלעה

 ףּורֲח ,ץֶמֹא ,הָרּובְּג יד (|) טייקשידלעה
 לִיַח ,ליִח ,ׁשֶפֶנ

 ׁשֶפָנ ףּורֲח ,ץֶמֹא ,הָרּובְּג רעד טומנדלעה
 ,הָרּורְּב הָּיִאְר לַעַּב רעד (ס) רעעזלעה

 תֹודיִתֲע הָאֹור

 תַּיַאְר ,הָרּורְּב הָּיִאְר יד (ןע) יירעעזלעה
 תֹודיִתֲע

 נָרְקַעָה ץקֹע ,ןֹויַרְמִצ רעד (}) ּפָארטָאילעה
 קֹוּסַמ רעד (ס) רעטּפָאקילעה
 יִּתְפָּת ידַא שילעה
 הָדָלְּפ עַבֹוּכ ,הָּדְסַק רעד (ןע) םלעה

 תֶרָוְנַס סָאד (ךע) לכעדמלעה
 רֶזֵע -פלעה

 ליִּפ רעד (|) דנַאפלעה
 ליִּפַה ןֵׁש ,בָהְנָׁש רעד (רע) ןייבדנַאפלעה
 ןֵׁש לֵּדְגִמ רעד (ס) םערוטדדנַאּפלעה
 קֶדָח יד (ס) עבמָארט-דנַאפלעה
 תיִצֲחַמ ,הָצֲחֶמ ,יִצֲח יד (|) טפלעה
 ליִעָי ,ליִעֹומ ,ַעיַסְמ ,רֵזֹוע ידַא קיפלעה
 דֹעָס ,לַעֹוּפ ,ְךֹמָּת ,ֵַיַס ,רֹזָע װ ןפלעה
 ךַֹוּת ,ַעּיַסְמ ,רֶזֹוע רעד (ס) רעפלעה
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 תּופָּכ סָאד (ךע) לצלעה
 הָרְוִח ,רַהֹצ ,תּוריִהְּב יד ({) טייקלעה
 תֶנֹּתִּכ ,תֶנֹתְּכ ,הָצְלֲח סָאד (רע) דמעה

 תֶנֹּתַּכ ,תֶנֹתְּכ סָאד (ךע) לדמעה
 הָמיִלְּב ,רֹוצְעַמ יד (ןע) גנומעה

 םלָּב ,רֹצָע װ ןעמעה

 ןֹוׁשיִּטַּפ סָאד (ךע) לרעמעה

 קֹפָּד ,לֶׁשַח ,ׁשֵּקַה ,םֹלָה װ ןרעמעה

 אָלְזְרַא ,לָסְרַע סָאד (ךע) לטעבגנעה
 יּוִּת ,הָיִלְּת יד (ןע) גנוגנעה
 הָּכַח ,רֹורְצ ,לֹוּכְׁשֶא סָאד (ךע) לגנעה
 תֶׁשֶרְבִנ רעד (}) ּפמָאלגנעה
 תֶׁשֶרְבִנ רעד (ס) רעטכַײלגנעה

 הֹלָּת װ ןעגנעה

 בֶלֹוק ,רָבּוּת ,יִלְּת :ןָיְלַּת רעֶד (ס) רעגנעה

 ןֹויְלִּת ,חַלָק סָאד (ךע) לרעגנעה
 לּועְנַמ רעד (רעסעלש) סָאלשגנעה
 רֶּגַּת ,לֵכֹור ,רֵחֹוס רעד (ס) רעלדנעה

 עַצָּב ףֵדֹור ידַא שירעלדנעה
 עַצֶבִל תּורְּכַמְתִה יד (}) טייקשירעלדנעה
 תּוזיִזָפְּב ,תּופיִחְדִּב ודַא םעדנעּפ-"-םעדנעה

 -תיֵּב ,זָחֲאַמ ,תיִדָי ,דָי סָאד (ךע) לטנעה

 ףֵתָּכ ,תֵק ,הָזיִחֲא
 הָיָסְּכ ,הָפָפְּכ יד (ס) עקשטנעה

 ןִילַּת רעד (ס) רעקנעה

 תּונָיְלַּת יד (}) טייקשירעקנעה

 ץֵּקַׁשְמ ,סּואָמ ,בָעֹתְמ ,רֶעֹכְמ ידַא ךעלסעה
 ,לָעְגִמ ,תּוריִעְּכ ,רּועְּכ יד ({) טייקכעלסעה

 ץֶקֶׁש
 תֶרֶבֹוח ,סֵרְטְנּוק ,תֶרָּבְחַמ רעד ({) טפעה

 רּוּבִח ,תֶקֶּלַצ רעד ({) טפעה

 םּוקְר ,הָמיִקְר יד (ןע) גנוטפעה

 םקָר װ ןטפעה

 םֵקֹור רעד (ס) רעטפעה

 ביִדָא ,יִסּומיִנ ,סָּמִנֶמ ידַא ךעלפעה

 עלערעה -- לצלעה

 תּוביִדֲא ,סּומיִנ יד ({) טייקכעלפעה
 הָביִרְצ ;יּוּסִׁש ,הָתָּפַה יד (ןע) גנוצעה

 בֹרְצ :הֵּסַׁש ,תֵּסַה ןצעה

 יּוּטִׁש ,הָתָּסַה יד (ס) עצעה

 ,יאַּסַׁש ,תיִסָמ ,תיִּסַמ רעד (ס) רעצעה

 חיִּדַמ ,רֵחְרַחְמ
 יּוּסִׁש ,הָתָּסַה יד (ןע) ַײרעצעה

 ,יּוּטִׁש ,הָתָּפַה יד (|) טייקשירעצעה

 תּונְרֲחְרַח
 ץפק ,רָּתַנ װ ןעקצעה

 תַחַּדִנ הָּנִּפ רעד (}) קעה

 ףֶליֵּכ סָאד (ךע) לקעה
 ,סֶרָק ,לֹוקְנַא ,תיִוָו ,וָו סָאד (ךע) לקעה

 ןֹומְגַא ,הָרֹוּנְצ ,הָּכַח

 הָריִנְצ יד (ןע) גנולקעה
 רֹנָצ װ ןעלקעה
 ץיִחְל ,תיִוָו סָאד (ך) עלעקעה

 טיִּלַׁש ,לַעַּב ,בֵר ,ןֹודָא ,רַמ רעד (}) רעה

 םיִּמָטְרַחַה בַתְּכ רעד () ףילגָארעה
 ץֶרֲעָנ ,יִאֹורֲה ,יִרֹוּבִּג ידַא ׁשִיָארעה

 ,הָרּובְּג ַחּור ,הָרּובְּג יד ({) טײקשִיָארעה

 םֶזיִאֹורֲה

 רֵׂשַבְמ ,זֹורָּכ ,ץֶר רעד (}) דלַארעה

 ,גָרְדִמ ,תֹוגָרְּדַה םַּלֶס יד (ס) עיכרַארעה

 הִָּכְרְרְיִה
 תֹוא ,לֶמָס רעד () ברעה

 קָליִח ,ַחּולָמ גָּד ,ַחיִלָמ רעד גנירעה

 םיִרָה דֶלֹח רעד (ןע) ןילעמרעה
 בֵׁשְקַה ,ןֵזֲאה ,ַעֹמָׁש װ ןרעה

 ַעיִמָׁש ירַא קידווערעה
 ,תּוסְרֹוקיִּפָא ,הָריִפְּכ יד (ס) עיזערעה

 תּוניִמ

 ,סֹורֹוקיִּפֶא ,רָפֹוּכ רעד (ס) רעקיטערעה

 ןיִמ
 ןֹורָעְׂש ,הָמיִנ סָאד (ך) עלערעה



 הלחתה -- רערעה

 תיִנְזָא רעד (ס) רערעה

 סָּכִּד רעד (|) גָאצרעה

 תּוסָּכִּד יד (}) טפַאשגָאצרעה
 בַּבַלְמ ידַא ךעלצרעה
 תּויִבָבְל יד (}) טייקכעלצרעה
 תיִבּובְל ,ןֹויְלַדָמ ,ןֹויְלִּת סָאד (ך) עלעצרעה

 ,תּורָמ ,הָרָרְׂש ,ןֹוטְלָׁש יד ({) טפַאשרעה
 ןָטְלָׁש ,תּונֹוּבִר

 ַחֹוָר ,שֹלָח ,רֹרָׁש ,טלָׁש ,לֹׂשָמ װ ןשרעה

 ְךֶלֶמ ,לֵׁשֹומ ,טיִּלַׁש רעד (ס) רעשרעה
 רֵרֹוׂש

 ץיִרָע ,יִנָטְלָׁש ידַא שירעשרעה

 ,הָרָרְׂש ,הָטיִלְׁש יד ({) טייקשירעשרעה

 תּונָטְלָׁש
 ַחֶּפַיְתִה װ ןעשעה

 רֵקְפָה ידַא רקפה
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 בּוזָע ,ׁשּוטֶנ ,תָחְׁשִמ ,רֵקְפִמ ידַא קידרקפה
 ,תָחְׁשִמ ,רֵקְפִמ רעד ({) שטנעמ-רקפה

 לֵלֹוהְתִמ

 תֶחְׁשִמ ,רֵקְפִמ רעד (סע) קינרקפה
 יִפּוסֲא סָאד (רע) דניק-רקפה

 לֶּזַמ ,הָחָלְּצַה יד (תו) החלצה
 חיִלְצַמ ידַא קידהחלצה

 תַמָה ,לֹטק ,ַחֹצֶר ,גֹרָה װ ןענעגרה

 רּוּנַּת ,ןָׁשְבִּכ יד (ס) עבורה
 ׁשּוּג ,בָגֶר יד (ס) עדורה

 חּוּקִּפ ,הָרָיִמְׁש ,הָחָּגְׁשַה יד (תו) החגשה

 הָרָבְס ,הָרָעְׁשַה יד (תו) הרעשה

 הָעָּפְׁשַה יד (תו) העּפשה

 הָעָּפְׁשַה לַעַּב ,ַעיִּפְׁשַמ ידַא קידהעּפשה

 תּובִּיַחְתִה יד (}) תוביחתה
 הָלָחְתַה יד (תו) הלחתה



 וִו תֹואָה ידו
 לֵּזַמ ,סֶלָּפ ,לֵקׁשִמ ,םִיַנְזאֹמ יד () גָאװ

 םִיַנְזאמ

 חֵרֹוּפיַחַרֹוא ,אָקיִר רעד (}) דנובַאגַאװ
 בָּכְרִמ ,ןֹורְק רעד (ןע) ןָאגַאוװ
 תיִנֹורְק רעד (}) טענָאגַאװ
 הָציִרְמ יד (ס) עקטענָאגַאװ
 יאַנֹורְק רעד (ס) רעריפ-ןענָאגַאװ
 -ןֹורְק רעד (ןע) ןַארָאטסער-ןָאגַאװ

 הָדָעְסִמ
 תַנֲחַּת ,תֹוביִתְּנַה תיֵּב רעד (}) לַאזגָאװ

 תֶכֶּכַר
 םִיַנְזאֹמ ףַּכ רעד (ס) רעלעטגָאװ

 הָקיִּתרַנ יד (ס) ַאניגַאװ
 בּוׁשָח ידַא קיגָאװ

 תּועָמְׁשַמ בַר ,תּוביִׁשֲח יד (}) טײקיגָאװ

 תּוטְטֹוׁש ,הָדיִדְנ רעד (ןע) לגָאװ
 דָנְו עֶנ ,טְטֹוׁשְמ ידַא קידלגָאװ
 דֶדֶנ ,הָדיִדְנ יד (ןע) גנולגָאװ
 טְטֹוׁש ,דּונ ,דֹדָנ װ ןעלגָאװ

 תּולְטְלַּטִה ,דֹונ ,םיִדּודְנ יד (|) שינעלגָאװ

 ,דָנָו עֶנ ,ןָאצִי ,דֶּוַנ,דֵדֹונ רעד (ס) רעלגָאװ

 ַחֵרֹוּפ-ַחַרֹוא

 יֵפּוסֲא ,תִיַּב רַסֲח סָאד (רע) דניקלגָאװ
 ןֵהָה ,ֹוּבִל תֶא בֹרֶע ,זַעְּוִה ,זַעָה װ ןגַאװ

 ןֹורֵק ,הָלֶגַע ,בָכָר רעד (רענעגעוו) ןגָאװ

 ָנֲא ,יִדְּבַה ֶבֶא ,תֶלֹקְׁשִמ יד (ס) עגַאװ
 םִיַנְזאֹּפַה ןֹוׁשְל סָאד (ךע) לגניצגָאװ
 םִיַנָזאֹמ ,םִיַנְזאֹמ ףַּכ יד (|) לָאשגָאװ

 םִיַנְזאמ-הָנק רעד (ןע) גנַאטשגָאװ

 טּומְזִמ רעד (ס) ליװעדָאװ

 הֶיַא ,ןָכיֵה ,הֹפיֵא ודַא ווו

 לֵטְרַגֲא רעד (ןע) ןָאזַאװ

 ׁשֶּגַמ ,סֵגָמ ,תֶנָצְנִצ ,לֵטְרַגֲא יד (ס) עזַאװ
 ןיִלְזְו רעד (ןע) ןילעזַאװ

 תּועָמְׁשַמ בַר ,בּוׁשָח ידַא ענשזַאװ

 (למשזב) טו רעד (}) טַאוװ

 ןְקָיְטְו רעד (ןע) ןַאקיטַאװ

 ןָפְּג רָמָצְּב דּוּפְר יד (ןע) גנוריטַאװ

 ךֹומ ,ןֶפֶּג רֶמָצ יד (ס) עטַאװ

 ןֶפְּג רֶמָצְּב דֵּפַר װ ןעװעטַאװ

 הֶעָר ַחּור ,דֵׁש רעד (ס) רעכַאמעטַאװ

 (הלאשהב)

 ןֶפָג רֶמָּצִמ קֶקְּפ יד (ס) עקטַאװ

 הָחָוְצ ,הָיְמִה ,הָבָבְי ,הָלָלְי יד (ס) עיָאװ
 חֹוָצ ,הֹמָה ,בֵּבַי ,לֹּלֵי װ ןעיָאװ

 הָיְמֶה ,הָבָבְי ,הָלָלְי סָאד (}) שינעיָאװ
 רֶמְׁשִּמַה לַע דֵמֹוע ,ליִעָּפ ,רֵע ידַא ךַאװ

 תֶרֶמְׁשִמ ,הֶרימְׁש,רָמְׁשִמ יד (ן) ךַאװ
 ַעּובָׁש יד ({) ךָאװ

 תיֵּב ,תֹוּדִקְּפ תיֵּב סָאד (רעזַײה) זױהכַאװ

 תֶרָמְׁשִמ
 תּוכיִרְּד ,תּונָרֵע ,הָריִמְׁש יד (ןע) גנוכַאװ

 ץֶקִי ,ריִהָז ,בּוׁשק ,יִנָרֵע ,רֵע ידַא םַאזכַאװ

 ,תּורָע ,תּונָרֵע יד (}) טײקמַאזכַאװ

 תּוכיִרְּד

 לֵּדְגִמ ,ןּוחַּב ,הָּפְצִמ רעד (ס) םערוטכַאװ

 םיִרְמֹוׁש



 ןלַאװ -- לטכַאװ

 רעד (|) קלַאפלטכַאװ ,(ןע) לטכַאװ

 לְׂש
 ְךּורָּד ,רֶע ידַא קיכַאװ

 לח םֹוי לָׁש ,יִעּובְׁש ידַא קיכָאװ

 תּוכיִרְּד ,תּונָרֲע יד טײקיכַאװ

 הָפיֵנְמ רעד (ס) רעלכַאװ

 דֹמָע ,רֵע הֹיָה ,חַּקַּפ ,ַחֵּגְׁשַה ,רֹמָׁש ו ןכַאװ

 רָמְׁשִּמַה לַע
 לח םוי לָׁש ,יִעּובְׁש -נכָאװ

 םיִרּוּמְׁש ליִל יד (טכענ) טכַאנכַאװ

 ןֹועּובָׁש רעד (רעטעלב) טַאלבנכָאװ

 הָּבְצִק ,יִעּובְׁש רָכָׂש סָאד (רע) טלעגנכָאװ

 תיִעּובְׁש

 הָדֹובֲעָה םֹוי ,לח םֹוי רעד (געט) גָאטנכָאװ

 תּוּיִמֹוי-םֹוי ,לח יד (|) טײקידעכָאװ

 הָצּוצְק תיִּבִר ,ְךֶׁשֶנ רעד (ס) רעכָאװ

 רעד (סע) קינרעכָאװ (ס) רערעכָאװ

 הָצּוצְק תיִּבִרְּב הָוְלַמ

 הָמְסיִס רעד (}) לָארַאּפכַאװ

 רֵבֹוׁש ,ןֵגָמ תַלְלֹוס ,הֶלְלֹוס רעד (}) לַאװ

 קיְּד ,םיִּלַּ
 הָריִחְּב רעד (}) לַאװ

 תֹוריִחְּבַה -לַאװ
 רֶמָצ יד (}) לָאװ

 תֹוריִחְּב תַלּומֲעַּת יד (ס) עיצַאטיגַאלַאװ

 רָּמַצְמ ,יִרְמַצ ידַא קיטרַאלָאװ

 הָריִחְּב תֹוּיַכְז לַעַּב ידַא טקיטכערַאבלַאװ

 חּול ,ְךֹורֲעַמ סָאד (רע) טערברעגלַאװ

 הָׁשיִל

 ,ַעּוקְרַי רעד (רעצלעה) ץלָאהרעגלַאװ

 הָליִנֲעַמ
 ,הָדיִדְנ ,הָפֵנְצ ,ַעּוּקִר יד (ןע) גנורעגלַאװ

 לּוּגְרַע ,רּוּדִּכ ,לּוטְלִט ,דֹונ

 רֵּדַּכ ,לָטְלַט ,לֵּגְלַּג ,לֵלֹוּג ,ללָּג װ ןרעגלַאװ

 ֵגְרַע
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 ,רֵּדַּכְתִה ,לָטְלַּטִה ,לֶּגְַּנְתִה װ ךיז ןרעגלַאװ

 דֵדֹונְתִה ,ׁשֵּלַּפְתִה
 הָׁשְרָח ,רַעַי רעד (רעדלעוו) דלַאװ

 תיִבֲעַמ ,בָע יד (}) שינעטכידעג-דלַאװ
 תּונְרֲעַי סָאד ןזעװדלַאװ
 ןְרֲעַי רעד (ס) רעטכעװדלַאװ

 רָּב ריִזֲח רעד (םי) ריזח-דלַאװ

 הֶדָׂש-תַּיַח יד (תו) היח-דלַאװ

 יִתָׁשְרֲח ,יִרֲעָי ידַא קידלַאװ

 אֵרָּפ רעד (}) שטנעמדלַאװ

 רֶסְלֶא סָאד (ךע) לסינדלַאװ

 תּונְרֲעַי יד (ןע) גנוטכיצדלַאװ

 ןְרֲעַי רעד (ס) רעטכיצדלַאװ
 רָּב לּותֲח יד (ץעק) ץַאקדלַאװ

 (חמצ) הָאּוּפ יד (ן) טפַארקדלַאװ

 הָצָצְק רעד (םי) חטש-דלַאװ
 רָּמַצ רעד (ס) רעלדנעהלָאװ
 ְךֶרֶע לק ,לֹוז ידַא לװלָאװ
 לֹוז ,תּולֹוז ,תּולָז יד (}) טײקלװלָאװ
 ףֶסֶּכ ,ץּוח ַעַּבְטַמ יד (ס) עטולַאװ |

 ןיִפיִלֲחַה-רַעַׁש רעד (}) סרוק-עטולַאװ

 רעד (}) רעטנולָאװ (סרע) ריטנולָאװ

 ּדַנְתִמ
 בֵדַנְתִה װ ןריטנולָאװ
 (למשח) טְלֹוו רעד (}) טלָאװ

 תַעָּכַהְל רֵֶע תַּלִמ וה ןטלָאװ ,טלָאװ

 ּול ,אּול ייאנָּת

 תֹוריִחְּבַה םֹוי רעד (געט) גָאטלַאװ

 הָדְוְזִמ יד (ס) עזילַאװ
 דְּוַז רעד (ס) רעכַאמעזילַאװ

 !הָבָה טניא ַײלַאװ

 יִאְרָה-תיֵּב ,קֶפָז ,הָאְרִמ יד (ס) עילָאװ

 ריִעָׂש ,יִרְמִצ ,ריִמָצ ידַא קילָאװ

 תֹוריִחְּבַה תַמיִׁשְר יד (ס) עטסיללַאװ

 תֹוריִחְּב צמ ןלַאװ
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 רֶמָצ יּוׂשָע ,רֶמָצ לָׁש ידַא ןלָאװ

 (דוקיר) סלֵו רעד 60 סלַאװ

 ידּוהְי דּוקִר לָׁש םֵׁש סָאד (ךע) לכעלָאװ

 לכל

 בֵאְז רעד (ףלעוו) ףלָאװ

 ןֶתָיְוְל רעד שיפלַאװ

 ִאְרִפ ,יִבָאְז ידִא שיפלָאװ
 תיִנּונְבִל יד (ן) ץנַאלפלָאװ

 ביִנ רעד (ןייצ) ןָאצפלָאװ
 (חוקיר) סֶלֵו :ׁשֵּבְכַמ ,ליִלָּג רעד 0 ץלַאװ

 הָוְסַק סָאד (ס) רעגעלעגצלַאװ

 ַעּוקְר ,שּוּבִּכ ,לּוּגְרֶע רעד (ןע) גנוצלַאװ

 ׁשֵּבְכַמ ,תֶלֹּגְרַעְמ יד (ןע) ןישַאמצלַאװ

 לֵלֹוּג ,ׁשֹבָּכ ,לֵּגְרַע װ ןצלַאװ

 ׁשֹבָּכ ,לֵּגְעַה ,לֵּגְרַע יו ןעװעצלַאװ

 תֹוריִחְּב תֶמָחְלִמ רעד (}) ףמַאקלַאװ

 בֵאְּדְזִמ רעד (}) קַאליקלָאװ

 הָריִחְּב תּוכְז יד (|) טכערלַאװ

 קַחַׁש ,בֶע ,ןָנָע רעד (ס) ןקלָאװ
 ןָנֶע-רֶבָׁש רעד ךורבנקלָאװ ,ךָארבנקלָאװ

 ביִבָע סָאד (ךע) לדנקלָאװ
 בֵאְּדְזִמ רעד (}) קַאלעקלָאװ

 םיִזָזְגִמ יד (}) רעשלָאװ

 םִיַבָרְק רעד 0 ּפמַאװ

 דָּפְרַע רעד 0 ריּפמַאװ

 אָרָּפ ,לֶּדְנַו רעד (}) לַאדנַאװ

 ,תּויִלְּרְנַו ,םֶזיִלְּדְנַו רעד (ןע) םזילַאדנַאװ

 תּואְרַּפ

 הָיִעִּת ,תּוטְטֹוׁש ,הָדיִדְנ יד (ןע) גנולדנַאװ
 דיִר ,טֵטֹוׁשְתֶה ,דֵדֹונ װ ןעלדנַאװ

 דָר ,טֵטֹוׁשְתִמ ידַא קידנעלדנַאװ

 ,דֹונ ,תּוטְטֹוׁש ,תּודְּוַנ יד (ןע) גנורעדנַאװ

 רּויִּת

 רֵּיַּת ,טֵטֹוׁש ,טּוׁש ,דּונ װ ןרעדנַאװ

 דֵּיַנ ,דֵדֹונ ,טְסֹוׁשְמ רעד (ס) רערעדנַאװ

 לכעליוושעג- רעסַאװ -- ןלָאװ

 ַחּור ,תיִזָזִּת-ַחּור ,ףּורְט ,ןֹועָּגִׁש רעד ןיזנַאװ

 הָעָר
 םָּמַׁש ,עֶּגַׁשְמ ,יִנֹועְגִׁש ,ףֶרֹטְמ ידַא קיניזנַאװ

 ;עָלֵצ ,ןֶפֹּד ,לֶתֹּכ ,ריק יד (טנעוו) טנַאװ

 (הירטמואיגב) הָאָּפ

 טיַּפַט רעד (}) בעװעגטנַאװ

 ריק רּוּיִצ סָאד ({) לעמעגטנַאװ

 ריִקדךֹועְׁש רעד (ס) רעגײזטנַאװ

 ִאַּפ ידַא קיטנַאװ

 ריק-תַּפַמ יד (ס) עּפַאמטנַאװ

 ריק-ַחּול רעד (}) רַאדנעלַאקטנַאװ

 ףֶנָׁש רעד לינַאװ

 טָּבְמַא יד (ס) ענַאװ

 םֹוקָמ הֶזיִאַמ ,ןִיַאֵמ ('וו ןופ) טענַאװ
 הָיְסַּבְמַא סָאד 0 רעמיצענַאװ

 ׁשֵּפְׁשִּפ רעד (ן) ץנַאװ

 םֶפָׂש יד (ס) עצנָאװ

 ןֹומַפְׂש סָאד (ך) עלעצנָאװ
 ןּונְמָפְׂש רעד שיפצנָאװ

 רֶׁשֲאַּב ,ןָמ ,יאֵמ ,הָמ ,הָמ ,הֵמ גָארּפ סָאװ

 ?הֶּז הַמ ,הֶּזַמ ?סָאד זיא סָאװ

 תֶמֲאָד אָּבִלֲא תמא ןַא סָאװ

 יִשְל ,דֵל ַעֵגֹונְּב טגנַאלַאבנָא סָאװ
 ?עַמְׁשַמ יאֵמ ?סע טַײדַאב סָאװ

 איִה הַמ ,יִהֵמ ,הָמ ,הָמ ,הַמ ַא רַאפ סָאװ

 תֹודֹוא לַע ,דךיְנֲעְּב ,"ל ַעֵגֹונְּב ךַײש סָאװ

 לָּסִו ,דָּבְעַׁשְמ ,דֶבָע רעד (ן) לַאסַאוװ

 - ריר ,םִיַמ סָאד (ן) רעסַאװ
 םַגֲא ,םּוּגַא יד (ןע) גנולמַאזנַײא-רעסַאװ

 תּווָּקִה ,הָוקִמ

 הָוקְמ ,הָכֵרְּב רעד (ןע) ןיסַאב-רעסַאװ

 תאֵּלִמ ,םִיַמ
 ,תֶמָּיַמ רעד (רעכַײב) ךיוברעסַאװ

 ןְקֹורְדיִה
 תַקְצַּב סָאד (|) ץכעליװשעג-רעסַאװ



 לסקַאװ -- סנירגרעסַאװ

 הָקֹורְי ,תקֹרְי סָאד (}) סנירגרעסַאװ

 רֶכָס יד (ס) עבמַאדרעסַאװ

 תּויִמיִמ יד (|) טײקידרעסַאװ
 יֵמיֵמ ידַא קידרעסַאװ
 לֵקְׁשִמ ,הָסְלְפַמ ,סֵלֶפַמ יד (}) גָאװרעסַאװ

 םִיַמ סֶלֶּפ ,םִיַמ
 תֶלֹּבְרַעְמ רעד (ןע) לבריוװרעסַאװ
 הָמיֵמ רעד (}) רעױזרעסַאװ
 -ךֹועְׁש ,םִיַמְדַמ רעד (ס) רעגײזרעסַאװ

 הָנֹומ ,םִיַמ

 ןֹוליֵק רעד (}) ףַארושזרעסַאװ

 לֵקָע ,לָקָע רעד (ס) רעקנַאטרעסַאװ

 םִיַמילַּדְגִמ רעד (ס) םערוטרעסַאװ

 םִיַמ-בֵאֹוׁש רעד (ס) רעגערטרעסַאװ

 ץיִחְרַּת סָאד (ךע) לרעסַאװ
 ּוחָא יד (ס) עקנָאלרעסַאװ
 -ןֹועְׁש ,םִיַמְדַמ רעד (ס) רעטסעמרעסַאװ

 ׁשֵׁשְגַמ ,הָנֹומ ,םִיַמ

 יִהֹוזיִא ,ֹוזיִא ,הָזיִא ידַא רערעסָאװ
 תַבֲאֹוׁש ,הָבֲאֹוׁש יד (ןע) גנוּפמָאּפרעסַאװ

 םִיַמ

 דֶׁשֲא ,םִיַמ לַּפַמ רעד (ן) לַאפרעסַאװ

 םִיַמ-עַבָצ יד (ן) ברַאפרעסַאװ

 הָּיִמיִמ יד (רעשעלפ) שַאלפרעסַאװ

 הָמְרִז רעד (}) סולֿפרעסַאװ

 ןָיַע ,ןָלֶעֵמ רעד (}) לַאװקרעסַאװ
 ןֹוליֵק יד (ס) עקליקרעסַאװ

 ,אֵּסִּכ -תיֵּב רעד ({) טעזָאלקרעסַאװ

 הָאָרֲחַמ
 תֶמֶּיַמ יד קנערקרעסַאװ
 ןָמיֵמ רעד 0) ףָאטשרעסַאװ

 תַצְצִּפ יד (ס) עבמָאב-ףָאטשרעסַאװ

 ןְמיֵמ
 ןֹוליִס רעד (ןע) םָארטשרעסַאװ

 לֶבֹׂש רעד (|) ּפעלשרעסַאװ
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 םִיַמ-תַבֲאֹוׁש יד (ןע) גנוּפעשרעסַאװ
 םִיַמ-בֵאֹוׁש רעד (ס) רעּפעשרעסַאװ
 ,הֵקָרְזִמ ,הֶרֵטְמַמ (ס) רעצירּפשרעסַאװ

 תַחַלְקִמ
 ,םִיַמ תַעַּב יד (|) קערשרעסַאװ

 ָיְּבֹופֹורְדיִה
 דיִס יד (ס) ענּפַאװ
 תיִפיֵפֲא יד (ס) עילפַאװ

 ִיַז ,קֶׁשָנ סָאד ןֿפָאװ
 קָשָנ-תַתיִבְׁש רעד (|) דנַאטשליטשנּפָאװ
 ףֶסֹא ,םיִּלִמ רַצֹוא רעד (}) רַאלובַאקָאװ

 םיִּלִמ
 הָעּונְּת ,הָאיִרְק םִא רעד (}) לַאקָאװ

 יִעּונְּת ידַא שילַאקָאװ

 יֵׁשְפָח ,יּונָּפ ידַא טנַאקַאװ

 ׁשֶפֹח ,הָׁשְפָח יד (ן) ץנַאקַאװ
 ,אָרְגַּפ ,ׁשֶפֹנ ,הָׁשְפָח יד (ס) עיצַאקַאװ

 הֶרָגַּפ
 קיִר רעד (ס) םוקַאװ
 תיֵּב ,תֶבָּכַר תַנֲחַּת רעד (}) לַאזקָאװ

 תֹוביִתְּנַה
 ,םיִרָצְי תּולְלֹוּתְׁשִה יד (ס) עילַאנַאכקַאװ

 הָּמִז ,תּוציִרְּפ
 ַעֵעֹונְתִמ ,דֵעֹור ,ףֵפֹור ,הָפָר ידַא קידלקַאװ

 ,תּועֲעֹונְתִה ,ַעּונְעָנ יד (}) טײקידלקַאװ

 הָדָעְר ,תּונָׁשְיַח
 הָעּונְּת ,הָדּונְּת יד (ןע) גנולקַאװ

 רַעְרַע .ַעֵזעַז,ַעִנָה ,ֵַנְעַנ יי ןעלקַאװ
 ,ףפָר ,דֵדֹונְתַה ,ַעְנֹונְתִה װ ךיז ןעלקַאװ

 רַעְרַעְתִה
 ַעּונְעַנ ,ןֹוחָּטִּב רֶסֹח יד (}) שינעלקַאװ
 הָוַעַׁש ,גַנֹוּד רעד (}) סקַאװ

 םֹוּתְחַמ סָאד (ךע) לקעדסקַאװ
 לּוּדִּג ,ַחּוּמִצ יד (ןע) גנוסקַאװ

 תיִּגַנֹוּד סָאד (ךע) לסקַאװ
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 גֵׂשְגַׂש ,הֹגָׂש ,הֹלָע ,לֹדָּג ,ַחֹמָצ װ ןסקַאװ

 גַנֹודְּב ַחֹרָמ װ ןסקַאװ

 גֵׂשְגַׂשְמ ,לֵדָּג ,ַחֵמֹוצ ידַא קידנסקַאװ

 הָרְעַי יד (ס) עטַאלּפסקַאװ

 ׁשַבְּד תַּלַח ,הֶרֶעַי ,רַעֵי רעד (ס) ןכוקסקַאװ

 בּויְסַנ ,ביִּכְרַּת רעד (ןע) ןיצקַאװ

 הָבָּכְרַה ,בּוּכְרִּת יד (ס) עיצַאניצקַאװ

 בּוּכְרִּת יד (ןע) גנוריניצקַאװ

 בַּכְרַּת װ ןריניצקַאװ

 תּוׁשְמַמ ,תּויִׁשָחּומ ,תּואיִצְמ יד ({) רָאװ
 בֶרֹוע יד (ס) ענָארָאװ
 הָיְלֲח רעד (ןע) לברַאװ
 קּוּנִח ,קָנָח יד (ןע) גנוגרַאװ

 קּנַׁש ,קֵּנַח ,קֹנָח װ ןגרַאװ

 ּנּתְׁשִה ,קֵנָחַה ײ ךיז ןגרַאװ

 קּוּנִׁש ,קּוּנִח ,קָנָח יד (}) שינעגרַאװ

 יִּתִמֲא ,תֶמֶא ,קֵדֹוצ ,ןֹוכָנ ידַא קיטפַאהרָאװ

 רֶׁשָי ,ןֵּכ
 תּויִּתִמֲא ,תּוּתִמֲא יד (|) טײקיטפַאהרָאװ

 ןָּכ לַע יִּכ יִכָה ייִּכ ןַעַ ,יִּכ ונָאק םורָאװ
 ליִבְׁשִּב ,יָׁש יֵנְּפִמ ,יָׁש םּוׁשִמ
 ׁשֵחַנְמ ,תֹודיִתֲע דיִּגַמ רעד (ס) רעגָאזרָאװ

 ׁשּוחְנ ,תֹודיִתַע תֵדָּגַה יד (ןע) ײרעגָאזרָאװ

 הָיְזֲה ,ץיִקָהְּב םֹולֲח רעד (תו) םולח-רָאװ
 ,רָבָּד ,אָתְּלִמ ,הָּלִמ סָאד (רעטרעוו) טרָאװ

 הָמְסיִס ,הָרְמִא ,הָּפ אָצֹומ

 הָרָפֲה יד (ןע) גנוכערבטרָאװ
 (חלמה) ׁשֶרֹׂש רעד (ןע) לצרָאװטרָאװ
 הָּלִמְּב הָּלִמ ױדַא ךעלטרעוו-טרָאװ
 ,הָּיִּפִצ ,יּוּכִח ,הָנָּתְמַה יד (ןע) גנוטרַאװ

 תֶלֲחֹוּת ,הָוְקִּת
 הָנָּתְמַה םַלּוא רעד (}) לַאזטרַאװ

 הָּפַצ ,הֹכָח ,הָּכַח ,ןֵּתְמַה וו ןטרַאװ

 םָיִקְמ רעד (טַײלסטרָאװ) ןַאמסטרָאװ
 הָמְסיִס רעד (ס) ןכײצטרָאװ

 עלעשיקמערַאװ -- ןסקַאװ

 הָנָּתְמִמ ,הָנָּתְמַה רַדֲח רעד (}) רעמיצטרַאװ

 ןּוטִר רעד (ןע) שטרָאװ

 תּורְמְרַמְתִה ,ןּוטִר ,ןֶטֵר יד (ןע) גנושטרָאװ

 רֵמְרַמְתִה ,ןֹטָר וו ןעשטרָאװ

 ,ןּוטְר ,ןֶטָר יד (}) שינעשטרָאװ

 תּונְנֹולְתִה ,תּורְמְרַמְתִה

 ןֵגֹולְתִמ ,ןְטֹור רעד (ס) רעשטרָאװ

 םיִּלִמ קַחְׂשִמ יד (}) ליּפשטרָאװ

 ,הָסְרִּג ,אָסְרִּג ,הָנֹוׁש רעד (}) טנַאירַאװ

 ןַז ,חָּסִנ ,הָחְסִנ
 הָסרִּג ,ףּולִח ,יִנֹׁש ,יּוּנַׁש יד (ס) עיצַאירַאװ

 הּנַׁש ,ןּוג װ ןריאירַאוו ,ןרָיַײרַאװ

 הָטיַרַו ןֹורְטַאיִּת יד (ס) עטעירַאװ

 הָּמֵח הָחּורַא ,ןיִּמַח סָאד סמערַאװ

 ,יֵׁש םּוׁשִמ ,ןֵּכ לַע יִּכ ,יִּכ ןַעַי ,יִּכ נָאק ןרָאװ
 ליִבְׁשִּב ,-ָׁש יֵנְּפִמ
 וּב-לָּכ סָאד (רעזַײה) זױהנרַאװ

 ,הָחָכֹוּת ,הָאָרְתַה ,הָרָהְזַא יד (ןע) גנונרָאװ

 תַחַכֹוּת

 הֵקָעְזַה רעד (}) ףורגנונרָאװ

 וּב-לָּכ רעד (ןע) ןיזַאגַאמנרַאװ

 יִגיִגֲח רָבֲעַמ יד (ס) ערַאװ

 םיִּמַח ,םֵח ידַא םערַאװ

 תּומיִמֲח ,םֹח יד םערַאװ

 ,הָעְלֹוּת ,עָלֹוּת רעד (םערעוו) םערָאװ

 ץֶקָׁש ,ׁשֵחַר ,תַעַלֹוּת
 ןָנֲעַמ ,ץֶחֶרֶמ יד (רעדעב) דָאבמערַאװ

 יִלָרָניִמ
 םיִעָנ ,םֵח ,םיִמָח ידַא ךעלמערַאװ
 תּומיִעְנ ,תּומיִמֲח יד ({) טײקכעלמערַאװ
 רֵּמַּכ ,טֶהְלַה ,בֵהָלַה ,םָּמַח װ ןעמערַאװ

 םָּמַחְתִה װ ךיז ןעמערַאוו

 םֹחְרַמְׁש יד (רעשעלפ}שַאלפמערַאװ

 תּויָבָבְל ,םֹח ,תּומיִמֲח יד (}) טײקמערַאװ

 םּוּמִח תיִרָּכ סָאד (ך) עלעשיקמעכַאװ



 גנוניווו --- גנונרָאװ

 ,הָאָרְתַה ,הָרָהְזַה יד (ןע) גנונערָאװ
 תַחַכֹוּת ,הָחָכֹוּת

 הָּבִר יד (ס) עינערַאװ
 תַגּוע ,הָּבִר תַגּוע רעד (סע) קינערַאװ

 ָניִבְּ
 ַהְזַה װ ןענערָאװ

 הָקיִרְז אי ַה 2 ַה רעד (}) ףרָאװ

 ,הָכָלְׁשַה ,הָלָּפַה ,הָלָטֲה יד (ןע) גנופרַאװ

 הָלֵטְלַט
 לֵטְלַט ,ֵּלְׁשַה ,לֵּפַה ,לֵּטַה יו ןפרַאװ
 ,טֵבַחְתִה ,רָּפְרַּפ ,לֵטְלַּטִה ךיז ןֿפרַאװ

 עֶּלַקְתִה
 -לַע ןִיַע םיִׂש גיוא ןַא ןפרַאװ
 רֵּקַס ,םִיַניֵע ׁשטֶל ןגיוא ןפרַאװ

 לֵזְפַה,ןִיַע ףֶעָה ,ץֶצָה קילב ַא ןֿפרַאװ
 לֵרְגַה ,סַיַּפ לרוג ןפרַאװ

 ,רּוּפְרִּפ ,לּוטְלִט סָאד ({) שינעפרַאוװ

 תּוטְּבַחְתֶה

 תיִנֲח רעד (ן) זיּפשפרַאװ

 תֹואָּבַל תֹוא רעד (ס) ןכייצרָאװ

 ,אֵרֵּקִע ,רֵּקִע ,בָא ,ׁשֵרֹׂש רעד (ןע) לצרָאװ

 רֹוקָמ
 ינֹוׁשאִר ,יִרֹוקְמ ,יֵׁשְרָׁש ידַא קידלצרָאװ

 ,תּויִרֹוקְמ ,תּייׁשְרָׁש יד (}) טײקידלצרָאװ
 תּונֹוׁשאֵר

 שֶרְׁשַמ הֹיָה װ ןעלצרָאװ
 (הניילע) הָיְמֶה ,םּוהָנ יד (}) עקרָאװ
 (הנוי לע) הֹמָה ,םֶהָנ װ ןעקרָאװ

 (הנוי לע) ,הָיְמֶה ,םּוהַנ סָאד (}) שינעקרָאװ

 הָנְדַס ,הָכאָלְמ תיֵּב רעד (}) טַאטשרַאװ

 ןִמ ,הֶאְרִּנַה יִפְּכ ,הָאְרּנַּכ ידַא ךעלנַײשרָאװ

 בֹורָק ,הָמְדִנ ,אָמָחְּפִמ ,םָתּפַה
 ץיִחָר ,סיִבָּכ ידַא רַאבשַאװ

 הָסיֵבְּכ ,הָצָחְרַה ,הָציִחְר יד (ןע) גנושַאװ

 ץיִחָר ,סיֵבָּכ ידַא ךעלשַאוװ
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 הָסיִבָּכ תַנֹוכְמ יד (ןע) ןישַאמשַאװ

 סֵּבַּכ ,סבָּכ ,ץחָר װ ןשַאוו

 סֵּבַּכְתִה ,ץ חָר ,ץֵחַרְתִה װ ךיז ןשַאוו

 סיִבָּכ ,ץיִחָר ידַא קידװעשַאװ
 הָסָּבְכִמ יד (ןע) ַײרעשַאװ
 -רַדֲח ,הָצְחַר-רַדֲח סָאד (}) רעמיצשַאװ

 הָיְטַּבְמַא

 ףָטְׁשִמ ,ץֵחַר-ריִס ,רֹויִּכ יד (ןע) לסיששַאװ
 ,הָיַא ,יִא ,הָכיֵא ,הֹפיֵא טניא/װדַא ואֹוו ,ּווו

 יִהֲא

 הָלָעְר ,ףיִעָצ רעד (}) לַאּווו

 הָנָא ,ןָא ,ןָאָל ודִא ןיהּווו
 דּועְי ,דַעַי רעד (ןע) ןיהּווװ

 הָזְגַר ,םַעַז ,ןֹורָח רעד (}) טּווװו

 לֵלֹוהְתֶה ,סֵּדְנִקְתֶה ,סָּדְנִק װ ןעוויווו

 בֵטיֵה ,בֹוט ,הָפָי רעד/ידַא ליווו

 דֶבָל רעד קָאלױװ

 הָליִּפְנַא רעד לוויטש-קָאלױװ
 תּוגְּנַעְתֶה סָאד ןייגליווו
 הֶנָמ ןֶּב הָנָמ ,סֶחָיְמ ידַא ןריובעגליווװו
 הָעּוׁשְי ,רֶׁשֹא ,הָחָוְר רעד ןַײזליווו
 הָחָוְר ,ַחּור תַרְק ,תֹורָתֹומ רעד (}) גָאטליוװו
 הָבֹוט ,דַעַס ,דֶסֶח הֵׂשֲעַמ רעד (|) טַאטלױװ
 ןָבְדַנ ,ביִדָנ רעד (ס) רעוטליווװו

 דָסֶח הָטֹונ ,בֵל-ביִדְנ ידַא קיטעטלױװו
 ,בֵל תּוביִדְנ ,תּינָבְדַנ יד (}) טייקיטעטליוװ

 םיִדָסֲח תַליִמְּג
 םֶלֹוע הֵּלַבְמ רעד (ןע) גנוי-רעליווו
 לֵּבַחְמ ,יִנֹודְז ידַא שירעליווװו
 םיִרּוגְמ לָׁש -ניווו

 ,םיִרּוגְמ ,ןֹועָמ סָאד (רעטרע) טרָאנױװו

 תִיַּב

 בָׁשֹומ תיֵּב ,ןֹועָמ סָאד (רעזַײה) זיוהניווו
 ,רּויִּד ,ּוּכִׁש ,הָריִּד ,ןֹועָמ יד (ןע) גנוניווו

 ייַּב
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 םֹוקְמ רעד (רעצעלּפ) ץַאלּפ-גנוניוװ
 םיִרּוגְמ

 ןּוּכַׁש יד (ןע) גנוגרָאזרַאפ-גנוניווו

 הָנּוכְׁש סָאד (ןע) לטרעפ-גנוניווו
 ןּנִק ,ןֹכָׁש ,רֵרֹוּגְתִה ,רּוּד װ ןעניוװ

 ןֵכָׁש ,רַּיַּד רעד (ס) רעניוװ

 ןּוּכַׁש ,רּויִּד יד (ן) טפַאשנױװ

 חֹוָצ ,הֹמָה ,בָּבַי ,הֹכָּב ,לֵּלִי װ ןעיווו

 תיֵּבְרַּת ,הָצּוצְק תיִּבִר ,ְךֶׁשָנ רעד (ס) רעכּוװ

 הָצּוצְק תיִּבְרְּב הָוְלַמ רעד (סע) קינרעכּוװ

 ָנֹומֲה ,ַחּור סַּג ,סֵּג ידַא רַאגלּוװ

 ,ַחּור תּוּסַג ,תּוַּּג יד ({) טעטירַאגלּוװ

 תּויָנֹומֲה
 ,ַחּור תּוּסַג ,תּוּסַג יד (}) טײקשירַאגלּוװ

 תּויָנֹומֲה

 םיִצָרְּפ רַה ,ׁשַעַּנ-רַה רעד (ןע) ןַאקלּוװ
 תּוׁשֲעָּנְתִה רעד (}) ךורבסיוא-ןַאקלּוװ

 יִנֵקְלּו ידַא שינַאקלּוװ
 עַגָנ ,עַצָּפ ,הָּכַמ יד (}) דנּווו

 תֹוא ,הָהיִמְּת ,תֵפֹומ ,אֶלֵּפ ,סָנ סָאד רעדנּוװו

 אֵלָּפ -רעדנּוװ

 ,אֵלָפְו אֵלְפַה צמ רעדנּוװ רעביא רעדנּוװ

 םיִאְלִּפ יֵאְלִּפ
 איִלְפַמ ,הָלֶפָנ ידַא רַאברעדנּוװ

 ,תּומְמֹוּתְׁשִה ,ּהַמֵּת יד (ןע) גנורעדנּווו

 תּואָּתְׁשִה

 אָלָּפ-ריִס רעד (ּפעט) ּפָאטרעדנּוװ

 ,יִאְלַּפ ,אָלְפִמ ,אָלְפִנ ידַא ךעלרעדנּוװ

 ֵרֹוּתְסִמ
 רָּדְהֶנ ,אָלְפָנ ,איִלְפַהְל !ךעלרעדנּוװ

 הָאָלְפִמ ,הָאיִלְּפ יד (|) טייקכעלרעדנּווו

 ,ַהֹמָּת ,םַמָוּתְׁשִה ,אֵּלַּפְתִה ךיז ןרעדנּוװו

 הֵאָּתְׁשִה
 אֵלָּפ-דֶלֵי סָאד (רע) דניקרעדנּוװ

 ןֹוצָר ,הָלָאְׁשִמ ,לּוחִא רעד (}) שטנּוװ

 רעירפ יו -- ץַאלּפ- גנוניווו

 ףֶרָה ,הָציִרְק ,הָזיִמְר ,זָמָר רעד (|) קנּווו
 ץּומְצִמ ,ףּוטָח טָּבִמ ,ןִיַע
 הָמֹוק ,גּוׂשְגִׂש ,הָחיִמְצ ,לּוּדִּג רעד (}) סקּוװ

 אָׂשִנ ,ריִמָּת ידַא קיסקּוװ

 הָקיִרְז ,הָכְלְׁשַה ,הָלָטֲה רעד (|) ףרּוװ
 קיִנְקַנ רעד (}) טשרּוװ

 הָיִקיִנְקַנ רעד לדנַאהטשרּוװ

 הָיִקיִנְקַנ סָאד (ךע) לטשרּוװ

 רֶקיִנְקַנ רעד (ס) רעכַאמנטשרּוװ

 תֶׁשֹרֲח תיֵּב ,הָּיִקיִנְקַנ יד (ןע) ַײרעטשרּוװװ

 קיִנְַנְל
 ,יָפְּכ ,םֵׁשְּכ ,יָּכ ,ּולֵאְּכ ,ןיֵעְּכ ,ֹומָּכ ודַא יוו

 -ָׁש תַּמֲעלִּכ ,רֹותְּב
 לָשָמ ,םֵׁשּכ ,ןיֵעְּכ ַא יו
 ְךיִא ,דַציֵכָה ,דֵציִּכ ױזַא יוו

 ?ןַמְז הֶּמַּכיִּרִמ טפָא יו

 ,ליֵאֹוה ,רֶׁשֲאַּכ ,ןֶויֵּכִמ ,ןָויִּכ דלַאב יו

 יִׁש רַחַאֵמ
 ,יּואָרָּכ ,תּואֵּיַּכ ,הָכָלֲהַּכ קירעהעג יו

 יַעָבְדִּכ ,הָרּוׁשַּכ ,ֹורְדְסִּכ ,ֹונּוּקִתְּכ

 ,םַעַפְּב םַעַפְּכ ,אָטיִׁשְּפ ךעלטנייוועג יו
 ונּוּקִתְּכ ,ֹורְדְסְּכ

 גּוהּנַּכ ,ליִגָרָּכ רעגייטש רעד יו

 ןֶּלַהְל ,ןָּפִקְלַדְּכ רעטַײװ יו
 ןֵמְז הֶּמַּכ ,ןָכיֵה דַע ,יַתָמ דַע גנַאל יו

 יֵשְּכ קַר ,יָׁשְּכ ְּךַא רָאנ יו
 הָרּושַּכ ןֶגֹהַּכ ןַײז וצ טרעהעג סע יו
 ,תֹויְהִל ְּךיִרָצֶׁש םֵׁשְּכ ןַײז וצ ףרַאד סע יו

 ּׂ הָכָלֲהַּכ
 םיִנָּפ לָּכ לַע ןַײז טשינ לָאז סע יוו
 הָאְרִּנַּכ סיוא טעז סע יו

 הָּמָדְמִּכ טנַײש סע יו

 ןּלהְ ,ןּפקְלַדְּכ קידנגלָאּפ יו
 דקְְּׁשֶאְדִּכ ןרָאי ַא רַאפ יו
 הָּלִחְּתַבְּכ רעִירפ יו



 ךיז ןלעטשרעדיוו -- ןגער ַא ךָאנ ןעמָאװש יו

 ןיִהָמְכִּכ ןגער ַא ךָאנ ןעמָאוװש יו

 תֹויְרְטִפְכּו

 ְךָרָּד ּפערּפ ַאיוו

 !הָסיֹוא טניא ָאיוו

 הָלְלֹוס ׁשיִבְּכ ,הָּלִסֶמ רעד (}) טקודַאיװ

 תֶרֶנֹוּכ יד (ס) ַאלָאיױװ
 רֹוּנֶּכ רעד (ןע) ןילָאיװ
 ףֹוּכְרַמ סָאד (ךע) לקירב-ןילָאיװ
 רֶנַּכ רעד (}) טסינילָאיװ
 ןָּתְרַנֹוּכ רעד (}) טסילָאיװ

 לֹגָס ידַא טעלָאיװ
 תיִנּונְטַּב רעד (}) לעשטנעלָאיװ
 ׁשּוּמִּכ ,הֵּיִהְד ,יּוהְּד ,ןּוּוְנ יד (ןע) גנונַאיוװ

 לֹבָנ ,ׁשֹמָּכ ,הֹלָּב ,הֹהְּד ,ןּוַנְתִה װ ןענַאיװ

 דָחֶא מ"קּכ ְּךֵרֹא תַּדִמ רעד (}) טסרָאיוװ

 ףֶרֶפַר ,טָּטַר רעד (}) רָאטַארביװ

 ,דַעַר ,טיִטְרַּת ,טָטֶר יד (ס) עיצַארביװ

 הָדּונְּת

 ,דַעֵר ,טָטָר ,טּוטְר יד (ןע) גנורירביוו

 הָדּונְּת

 ףֵרֶפַר ,דֹעָר ,דֵעְרַה ,טֵּטַר װ ןרירביוו

 הָסיִרֲע ,ׂשֶרֶע יד (}) גיוו

 דּונְדִנ ,תּועֲעֹונְתִה יד (ןע) גנוגיוו

 ׂשֶרֶע-ריִׁש סָאד (רע) דילגיוו

 ענְעַנ ,דֵנְדַנ יו ןגיוו
 עַנֶעַנְתִה ,דֵנְדַנְתִה ךיז ןגיוו
 תֶנֹסיִרַע ,הָסיִרֲע סָאד (ך) עלעגיוו
 ַעֹונְסַּכ יד (}) לוטשגיוו
 ֵגְלַמ ,ןֹוׁשְּלִק יד (ס) עלדיוו

 תּוׁשְּדִקְתִה ,הָׁשָּדְקַה יד (ןע) גנומדיוו

 דַעֵי ,ׁשֹּדְקַה וו ןעמדיוו

 רֵּכַמְתִה ךיז ןעמדיוו

 ץּורַׁש ,הָׂשיִמְר יד (ןע) גנונעמדיוו

 ץֹרָׁש ,ׂשֹמָר ,ׁשֶחַר װי ןענעמדיוו

 ׁשֹחָר װ ךיז ןענעמדיוו
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 וּת ,דֹוע ,בּוׁש װדַא רעדיוו

 רָהָנ-בֶלָּכ ,לֵיַא רעד (ס) רעדיוו

 הָּיחְּת ,הָאָיֲחַה רעד (ןע) םוקפיוארעדיוו
 םּוּקִׁש

 ,םּוּקַׁש יד (ןע) גנוקיטכירפיוארעדיוו
 הָמּוקְּת ,רּוזְחִּת

 דּוּגְנ ,ףּוּכִח רעד (}) דנַאנַארעדיװ

 הָמּוקְּת ,יִחָּת ,הָּיִחְּת רעד (}) טרובעגרעדיוו

 רּותָס ידַא ןכָארּפשעגרעדיװ

 סיִחָׁש רעד (}) סקּווורעדיװ
 ,תֶרָזֹוח הָריִחְּב יד (ןע) גנולייוורעדיוו

 שֶדָחַמ הָריִחְּב
 יִתָאְנׂש ידַא קיליוורעדיוו

 ,ׁשֶפָנ-טָאְׁש ,טָאְׁש רעד (ס) ןליוורעדיוו

 ַחּור-תַרֹמ

 הָהֹוׁש םַעַט רעד (ןע) םעטרעדיוו

 הָדּוהְּת ,דָה ,לֹוק-תַּב רעד (תו) לוקרעדיוו
 בּוׁש ,רֹזֲח װ ןעמוקרעדיוו

 הָרֵג הֵלֲעַמ יד (ןע) גנוַײקרעדיװ

 ,תֶדֹּגְנִּת ,תּודְּגַנְתִה רעד (}) דנַאטשרעדיװ

 יִרְמ
 תַעּונִּת יד (ןע) גנוגעווַאב-דנַאטשרעדיװ

 תֶרֵּתְחַמ ,יִרָמ

 ןיִסָח ,דיִמָע ידַא קיטפַאהדנַאטשרעדיװ
 יד (}) טײקיטפַאהדנַאטשרעדיװ

 תּונְּסַחְתִה ,תּודיִמַע

 םֵמֹוקְּת ,גיִּׂשַמ ,ןָּטַחֶמ ידַא קידנַאטשרעדיװ

 ,ןיִסָח ,דיִמָע ידַא קיעּפדנַאטשרעדיװ

 ןּוסָח ,ןָּפֵחְמ
 ,תּודיִמֲע יד (}) טײקַיעפדנַאטשרעדיװ

 ןְסֹח ,תֶרְֹנִּת
 לֵּבִקַה װ ןייטשרעדיוו

 ןּואֵמ יד (ןע) גנולעטשרעדיוו

 יָנְפִּב דֹמָע ,דֵּגַנְתִה װ ךיז ןלעטשרעדיוו

 דָגָנ לעָפ
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 רֵרֹוס ,ןָדְרַמ ,יִנָדְרַמ ידַא קינעּפשרעדיװ

 ףֶרֹע הָשֹק ,הֶרֹומּו

 ,ירְק ,תּוּדְרַמ יד (ןע) גנוקינעּפשרעדיװ

 תּומְמֹוקְתִה ,הָדיִרְמ
 ,תּוּדְרַמ ,תּונָדְרַמ יד (}) טײקינעּפשרעדיװ

 הָּפ תּוׁשְּקִע ,יִרְמ ,יִרָמ

 דֹרָמ ,רֹרָס ,הֹרָמ וו ןקינעּפשרעדיװ

 הָריִתְס רעד (}) ךורּפשרעדיװ

 יִּוִּנ ידַא קיכערּפשרעדיװ
 רֹתָס װ ןכערּפשרעדיװ

 הָרְטּול בֶלָּכ יד (ס) ערדייוו

 לֹועְלַע ,הָפּוס יד (ס) עגויוו

 !דֶדיֵה :ניא טַאװיװ
 דָדיֵה תַאיִרְק ,הָעּורְּת רעד (}) טַאוװיוװ

 ּולָג ,יִתּוזֲח ידַא לעוזיוו

 לַעַּב ,איִבָנ ,הָזֹוח רעד (}) רענָאיזיװ
 תֹומֹולֲח

 יָתּוזֲָח ידַא שירענָאיזיװ
 תּואיִבְנ ,ןֹוזָח יד (}) טיײקשירענָאיזיװ

 רּוּקִּב רעד (}) טיזיוו

 רּוקְּב ,רּוּיִס יד (ס) עיצַאטיזיוו

 רּוּקִּב סיִטְרַּכ סָאד (ךע) לטרַאקטיזיװ

 םֹולֲח ,תּוזָח ,הָיְזַה ,ןֹוזָח יד (ס) עיזיוו

 ריִזָו רעד 60 ריזיוו

 ׁשֵחַּת ,תיִריֵּג רעד (ס) ריטלזיוו

 הָרְׁשַא יד (ס) עזיוו

 םיִּיַח אֵלָמ ,יִנּויִח ידַא לַאטיוװ
 ,ץֶרָמ ,תּיִח ,תיייַנּּיַח יד (}) טעטילַאטיװ

 תּורֲע

 תיָנּוּיִח רעד (ןע) ןימַאטיװ

 םֹוּתְנַקְנַק רעד לָאירטױװ

 תַחַתֹוּפ רעד (}) ךירטיוו

 א ַךדךֹוּלַח יד (ס) ענירטיוו

 טֹוׁש יד (}) שטיוו
 יֹובֲאַו יֹוא ,יֵו טניא ייוו-יוא ,ייוו

 קיטכיזטַײװ -- קינעּפשרעדיװ

 ,הָביֵאְּכ ,ןּונֲאַּת ,הָגּוּת רעד (ןע) ייוו

 םיִרּורְמַּת

 תיִנֹולְּפ ,הָיְעַר ,הָׁשִא סָאד (רע) בַײוװ

 הָאּוׂשְנ הָריִעְצ הָׁשִא סָאד (ךע) לבַײוװ

 ךר ,יִבֵקְנ ,יִׁשָנ ידַא ךעלבַײװ

 רעד (םינימ עכעלבַײװ) ןימ רעכעלבַײװ

 הָבקִנ ןֹוׁשְל ,הָבקִנ ןיִמ
 ,תּוׁשָנ ,תּויִׁשָנ יד (}) טײקכעלבַײװ

 תּובְקַנ

 יִתּובֹקַנ ,יִׁשָנ ידַא שירעבַײװ

 תּוׁשֲא ,תּוׁשָנ יד (}) טייקשירעבַײװ

 תֹולָמְׂש ףֵדֹור ,םיִׁשָנ ףֵדֹור רעד קינרעבַײװ

 הָעְוַׁש ,הֵקָעְצ ,הֵקָעְז רעד (ןע) יירשעגייוו

 בָנֶז רעד (ןע) לדייוו

 בָנְבַנְז סָאד (ך) עלעדייוו
 הָוֲאַר ,הָאְרַמ דזַײװ

 ,הָזֲחַמ ,הָנָּצַה ,הָאְרַמ יד (ןע) גנוזַײוו

 הָחָכֹוה

 ַחֵכֹוה ,גֵּצַה ,הֵּלֵּג ,הֵאְרַה וו ןזַײװ

 ןִוֲחַמ ,גֹוחָמ רעד (ס) רעזַײװ

 עַּבְצֶא רעד (ס) רעגניפזַײװ
 חַּדנ ,קֹוחָר ,קֵחְרַה דַא ידַא שַײוװ

 קֹוחָר -טַײװ

 ,בֹואְכַמ ,בֵאְּכ רעד (}) קיטייו ,גָאטייוו

 הָרָצ ,רַעַצ ,רּוּסִי ,בֶצָע ,ׁשֹוחֵמ ,הָביִאְּד

 ,בּואָּכ ידַא קידקָאטייװ ,קידגָאטייװ

 קיִצַמ ,רֵעַצְמ ,ביִאְכַמ

 רּוּסִי ,הָבָאְכַה יד גנואוטייוו ,גנּווטייװ

 ,לָבֵס םֹרָּג ,רֶּסֵי ,בֵאְכַה װ ןוט ,ןָאטייו

 בֵצֲעַה ,רֵעַצ
 ,ףיִּקַמ ,תֶכָל קיִחְרַמ ידַא קיכײרגטַײװ

 יִדֹוסְי

 תֶכָל קֵחְרָה יד (}) טײקיכײרגטַײװ

 -קֹוחְר ,דָלֹוּנַה תֶא הֶאֹור ידַא קיטכיזטַײװ

 הָיִאְר



 סַײװ -- טײקיטכיזטַײװ

 -קַחֹר ,הֵּיִאְר-קַחֹר יד (}) טײקיטכיזטַײװ

 תּואְר

 -קֹוחְר ,דֶלֹוּנַה תֶא הֶאֹור ידַא קידװעעזטַײװ

 הָּיִאְר
 ,הָּיִאְר-קַחֹר יד (}) טייקידװעעזטַײװ

 תּואְריִקַחֹר

 קֹוחָר חָוְט לֶׁש ידַא קידכלהמטַײװ

 ,הָּטַמְל ,הָּטַמ ,ְךֶליֵא ,ּוּת ,ןֶּלֵהְל װדַא רעטַײװ

 ןֶּפִקְלִּד ,ףֶסֹונ ,ןֶּפקִל
 !ְךיִׁשְמַּת טניא !רעטַײװ

 קֹוחָר רֵתֹוי ידַא קידרעטַײװ

 קַחרָה ,קַחֹר ,קָחְרֶמ יד (ן) טײקטַײװ

 ןיִדָע ,ּך ידַא ךייוו
 ,הָסיִסֲח ,סּוחֶסַח רעד (רע) ןייבכייוו

 סּוחָס
 בל ּךַר ידַא קיצרַאהכייוו

 בֵלדדּוּכַר יד (}) טיײקיצרַאהכייוו

 יִכּורְכַר ,ְּךֵרְכַר ידַא רעקניכייוו

 ְךֶרֹמ יד (}) טײקיבַײלכיײװ

 הָכיִּכַר סָאד (ך) עלעבַײלכיײיו

 יֵכּורְכַר ,ְךיִּכַר ידַא ךעלכייוו

 תיִכּורְכַר יד (|) טייקכעלכייוו

 קֵחַרְתִה ,קֵּמַחְתִה ,-ָמ רּוס וו ןכַײװ

 תּוכיִּכַר ,ְּךֶרֹמ ,תּוּכַר ,ּךֹר יד (}) טייקכייוו

 רֶׁשֲאַּב םֶא יִּכ ,םּוׁשְמ יִּכ ,ןַעַי,יִּכ גָאק לַײװ
 ,לֶגֵרָל ,לָׁשְּב ,ָׁש יִפְל ,בֵקע ,תֵאְּפִמ ,ליִאֹוה
 תַמֲחִמ ,יֵנְּפִמ
 עַגְר יד (סע) לַײװ

 הָעָּבְּצַה ,הָריִחְּב יד (ןע) גנולייוו

 ,תּועְׁשַעַּתְׁשִה ,גּוּנִע ,רּוּדְּב יד (ןע) גנולַײװ

 תּוהַמְהַמָּתִה
 טֵק עַגֶר יד (ס) עקנילַײװ

 עַּבְצַה ,רֹחָּב װ ןלייוו

 ,הֹהָׁש ,ַעֵׁשֲעַׁש ,רּדַּב ,ַחֵּמַׂש י ןלַײװ
 ַהֵמְהַמְתה
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 ,סלָע ,ַעֵׁשֲעַּתְׁשִה ,רֵּדַּבְתִה ו ךיז ןלַײוװ

 ַּבֵמְהַמְתִה

 עַגְר ,טָק עַגְר יד עלַײװ

 ַעיִּבְצַמ ,רֵחֹוּב רעד (ס) רעלייוו

 םיִרֲחֹוּבַה לַהְק יד (}) טפַאשרעלייוו
 תיִנָמְּדְמַּד ,בָנֵע סָאד (ךע) לרעּפמַײװ
 אָרְמַח ,רֶמֶח ,ןִיַי רעד (ןע) ןַײוו

 ןִיַל-תֶפְרֶׂשִמ יד (ןע) ײרענערבנַײװ

 םֶרָּכ רעד (רענעטרעג) ןטרָאגנַײװ

 םֶרֹוּכ רעד (ס) רענטרעגנַײװ

 הָרּוּפ יד (ס) עשזיידנַײװ

 ןִיי רַחַס רעד לדנַאהנַײװ

 תֶרֶּמַׁשְמ רעד (ס) רעַײזנַײװ

 בָנֵע רעד (}) בױרטנַײװ

 םיִדָחֲא ,רֶעְזִמ ,טּועְמ ,טֵעְמ ידַא קינייװ

 יִסיִסֲע ,יִניֵי ידַא קינַײװ
 ,תָצְקִמ ,םיִּטַעְמ ,טּועְמ יד (}) טייקינייוו

 רֶעְצִמ
 תּויִסיֶסֲע יד (}) טײקינַײװ

 ,תֹוחָּפַה לָכְל ,תֹוחָפְל װדַא סנטסקינייוו

 רָעְצִמְל
 טֶעּומ ,תֹוחָּפ ידַא רעקינייוו

 ןִנֹוק ,תֹועָמִּד ְךֹופָׁש ,הכָּב װ ןענייוו

 יֵכְּב לַעַּב ,ןִיְכַּב רעד (ס) רענייוו

 בּוצָע ,תֹועָמִּד ליִּזַמ ,הָכֹוּב ידַא שירענייוו

 תיִנָמְּדְמַּו ,בָנֵע סָאד (ךע) לרעפנַײװ

 תַּג יד (}) סערּפנַײװ

 ,תַּגַה תיֵּב ,בקָי יד (ןע) ַײרעסערּפנַײװ

 תַרָּבֲעַמ
 הָרֹומְז ,לֵזְלַז סָאד (ךע) לגַײװצנַײװ

 ןֶפְּג רעד (}) קָאטשנַײװ

 ןֶּבְדְבִּד רעד (ןע) לשנַײװ

 הָּתְׁשִמ-תיֵּב יד (ןע) קנעשנַײװ

 הָעיִדְי רעד סייוו

 רֹחֶצ ,ןָבָל ידַא סַײוו
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 תּונְבַל ,ןֶבֹל רעד (}) סַײװ

 הָנְבִל רעד (רעמייב) םױבסַײװ

 ןָבָל רֶפֵס סָאד (רעכיב) ךובסַײװ

 ןֶבָל םָחָל סָאד (|) טױרבסַײװ

 הָעיִדְי יד (ןע) גנוסייוו

 דּויְס ,ןּוּבִל יד (ןע) גנוסַײװ

 תיִנְבַל ,ןֹוּבְלֶח סָאד (ךע) לסַײװ

 (רהנ םש) הָלְסיִו יד לסַײװ

 רַחְרַחְצ ,ןֵּבנַבְל ,יִנּונְבַל ידַא ךעלסַײװ
 ןֵחְבַה ,רֵּכַה ,ַעֹדִי װ ןסייוו

 (םילּכ) הֹסָּכ ;דּוס ,דֵּיַס ,ןֵּבְלַה ,ןֵּבַל װ ןסַײוװ

 ליִדְּב םִע
 (געלב) עַדְי סָאד ץכעסייוו

 ןֶדְמַל ,ןָעְדִי רעד (ס) רעסייוו

 סֶּדְנִק רעד (סע) קינהרבח-רעסַײװ
 לֵקְׁשִמ ידַא קיזרעפסַײװ
 םיִנָבְל סָאד גַײצסַײװ

 ,תיַנּונְבַל ,תּונְבַל ,ןָבֹל יד (ן) טַיקסַײװ

 רֹוחְצ ,רֵחַצ

 ַחּוּפַמ ,ַחּור ץֶרַּפ ,בָּׁשַמ רעד (}) עייוו

 בֹׂשָנ װ ןעייוו

 הָּטִח רעד ץייוו

 הָּטִחַמ ,הָּטִח לָׁש ידַא ןצייוו

 הָּטִח םֶחֶל סָאד () טיורבנצייוו

 הָבָטְרַה ,הֵּיִרֶׁש יד (ןע) גנוקייוו

 תיִרְׁשַמ רעד (ּפעט) ּפָאטקייװ

 בָטיֵה בַטְרַה ,הֹרָׁש וי ןקייוו

 בֵטיִה בֵַּטֵרְתִה ,הֵרָּׁשִה װ ךיז ןקייוו

 טֹול ,הָנֹובְל ,תֶרֹטְק רעד (}) ךױרַײװ

 הָפָנְחַה ,הֶרָטְקַה יד (ןע) גנוכורַײװ

 ףֵנֲחַה ,רַטְקַה װ ןכױרַײװ

 טְקְנִק רעד (ן) טשור-ךורַײװ

 ַעֹל רעד (}) טעשייוו
 ,לָקְׁשִמ לַעַּב ,דָּבְכִנ ,בּוׁשָח ידַא קיטכיוו

 הָּבַר ,בַר ,ריִּקָי

 ןעלמיוו -- סַײװ

 רּועְׁש ,ְךֶרֵע ,תּוביִׁשֲח יד (}) טייקיטכיוו
 הָמֹוק

 רַעַס ,לֹועְלַע ,הָפּוס רעד (ס) רעכיוו

 רעֶס װײ ןרעכיוו

 (ץע) תּוּת רעד (ס) רעבליוו

 ,רַעֹוס ,יִנָסְרַה ,ַעּורָּפ ,יִאְרִּפ ,אֶרָּפ ידַא דליוו

 תּוּבְרַּת-רַסֲח

 ,עַר בֶׂשֵע ,רָּב בֶׂשֵע סָאד (}) זָארגדליװ

 ףליֵח הָָּכ
 יִתּוריִרְׁש ,יָנֹודְז ידַא קיליוװדליו

 ,ןֹודָז ,בֵל תּוריִרְׁש רעד (ס) ןליוודליוו

 תּועְׁשִר

 תּואְרָּפְתִה יד (ןע) גנורעוודליוו

 ,רֹעֶס ,לֵלֹוּתְׁשִה ,אֵרָּפְתִה װ ןעוועדליוו
 םַעזְּב ץֹרָּפ ,ׁשעֶג

 ןֹומיִׁשְי ,הָמָמְׁש ,תּואָרְּפ יד (ן) שינעדליוו

 ,םָדָא אָרָּפ ,יִאְרִּפ רעד (עדליוו) רעדליוו

 יִמֲהַּב ,ץיִרָפ
 ֹוחיִרְי תַּנַׁשֹוׁש יד () ץנַאלפדליוו
 ףֶזיִׁש יד (ןע) םיולפדליוו
 יח רָׂשָּב סָאד 0 שיילפדליוו

 לֵאיִנֲעְלַמ רעד (ס) ןרָאקדליװ

 ,תּויִמֲהַּב ,תּואְרִּפ ,תּואָרְּפ יד (}) טייקדליוו

 תּורֵקְפָה

 תיִׁשיִׁשְל סָאד (}) טיורקדליוו

 בֶלָחִלִּג יד (|) זיורדליוו

 ןֵלֲעַּב ,הָצֹור ,ץֵפָח ,יִנֹוצְר ידַא קיליו

 תּונָלֲעַּב ,הֶציִפֲח ,הֵּיִצְר יד (ן) טייקיליוו

 ,הָצְפָח ,ץָפֲח ,הֵּיִצְר ,ןֹוצִר רעד (ס) ןליוו

 הָנָנַכ ,הָיְמֶה ,ׁשָפְנ"תַּוַא ,קֶׁשֲח
 הָנוְַּב ,ןֹוצָרְּב ידַא קידנליו
 ןֹוצָרָה ַחֹּכ רעד (תו) חוּכ-סנליוו

 הָליוֲח יד (ס) עליוו
 ץּורַׁש ,הָׁשיִחְר ,ׁשֵחַר יד (ןע) גנולמיוו

 ץֹרָׁש ,ׁשֵחַר ײ ןעלמיוו
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 תֹוחָּפ ידַא רעקיצניװ ץֹרָׁש ,ׁשחָר װ ךיז ןעלמיוו
 זּוּמִר ,הָציִרְק ,ףּועְפִע יד (ןע) גנוקניוו ףַעְפַע ,סיִר רעד (}) רעּפמיװ
 ,הָאְּפ ,ןְרָק ,תיִוָז ,הֶּנִּפ סָאד (ןע) לקניוו הָהֲא ,יֹובֲא ,יֹוא טניא דניוו

 הֶצֵק לּוּתִח סָאד (ןע) לדניוו
 הָהֵק תיִוָז לקניוו רענעפָא -- תיִלֲעַמ יד (ס) עדניוו
 הָרָׂשִי תיִוָז לקניװכַײלג -- םִיַמָּׁשַה ַחּור ,ַחּור רעד (}) טניוו

 הָּדַח תיִוָז לקניװפרַאש -- חּורייֵפְקְׁשִמ צמ ןלירבטניוו
 ,ןֹוטיִלְקַרְּפ רעד (}) טַאקָאװדַא-לקניוו ַחּור לָׁש ,רֵעֹוס ,יִריִרְוַא ידַא קיטניוו

 םַמֹוז-טיִלְקַרְּפ הָחֶצ ַחּור ,הֶּלִק ַחּור סָאד (ךע) לטניוו

 ִתָּנִּפ ,יִתָאְּפ ,הְָּזְמ ,יִתיִוָז ידַא קיטרַאלקניוװ |; ַחּור לָׁש םִיַחַר ,ַחּור תַנֲחַט יד ({) לימטניוו

 רֶבֶׁש רעד (|) ךָארבלקניוװ ַחּורְדַמ רעד (ס) רעטסעמטניוו
 -אֵפֹור רעד (םיריוט) רָאטקָאד-לקניוו ףֶרֹח רעד (ס) רעטניוו
 ליִלֲא רק תֹוּוּבְעַבֲא צמ ןלַײב-רעטניוו

 ִתָּנִּפ,יִתָאְּפ ,הֶּוזְמ ,יִתיִוָז ידַא קידלקניוו ִּפְרָח ידַא קידרעטניוו
 ןֹותיִוָז יד (ס) עריוולקניוו ףֶרֹח יִמְי ,ףֶרֹחַּב רעד בעלרעטניוו
 תיִוָז דַמ רעד (ס) רעטסעמלקניוו ףֹרָח װ ןרעטניוו
 -שאֹר ,הָּנִפ-ְןֶבֶא רעד (רע) ןייטשלקניוו תֹומְי ,ףֶרֹחַה תֹומָי יד () טַײצרעטניװ

 הָּנָפ םיִמָׁשְּגַה
 זמר ,ץרק ,ףֵעְפַע ײ ןעקניוו ףֶרֹח תֹועּוֶּעַבֲא צמ ןקָאּפרעטניװ
 בּוזָע ,שּוטֶנ ,םֵמֹוׁש ,םֹמָׁש ידַא טסיוו הָלָאְׁשִמ ,הָכָרְּב ,לּוחָא יד (ןע) גנושטניוו

 ,הָבְרֲח ,ץֶרָא ,רָּבְדִמ ,הָמָמְׁש יד (ס) עטסיוו ַחּור-ןֵגֶמ רעד (ס) רעצישטניוו

 ןֹויִצ לֹאָׁש ,ּךֵרָּב ,לַחַא װ ןשטניוו

 ,הָמְמֹוׁש ,ןֹומיִׁשְי ,הָמָמֶׁש יד (|) שינעטסיוװ ,הֹצָר ,הֶּוַאְתִה ,קֵקֹוּתְׁשִה װ ךיז ןשטניוו

 ֹויִצ ,הָבֵרֲח ץֶרֶא ,רָּבְדִמ ֹומְצַעְל לַחַא
 ,תּויִרָּבְדִמ ,תּומְמֹוׁש יד (|) טייקטסיוו הָכָרְּב ,לּוחָא יד (ס) עינַאוװעשטניװ
 הָבּוזֲע לַחַא ,לֵחָה װ ןעוועשטניוו

 (שנוע) ׁשּורַּג יד (ס) עקליסיוו תַעַּבַט סָאד (ךע) לרעגניפשטניוו
 םיִעְדֹויְּב ,עֶדּומ ,יִתָרָּכַה ידַא קיסיוו תֹולָאְׁשִּמַה
 הָעיִדְי ,הָעָדֹוּת ,הָרָּכַה יד () טייקיסיוו הָכָרְּב תַיּולְּג סָאד (ךע) לטרַאק-שטניװ

 ,הָרֹוּת ,הָלָּכְׂשַה ,הָעיִדְי ,תַעַּד ,עַדָי סָאד ןסיוו (םיגחל)

 הָניִּב ,דָמָל ,הָמְכָח תֶרֹשֲע יד (ס) עטעיניוו
 הָנְּוַכְּב ,םיִעְדֹויְּב ,ןיִעְדֹויְּב װדַא קידנסיוו ,םיִדָחֲא ,רָעְזִמ ,טּועְמ ,טֵעְמ ידַא קיצניוו

 יָנֹומְְּחַּת ,חַקָל אָּתְרּוּפ
 ,הָניִּב ,עֶדּומ יד (}) טײקיטפַאהנסיװ טָעּומ ,טּועִמ יד () טייקיצניוו
 תּואיקְּב ,תּונָדְמַל ,הָמְכָח תֹוחָּפַה לָכְל ודַא סנטסקיצניוו
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 ,תּואיקְּב ,תּונָדְמַל יד (}) טייהנסיוו

 ינֹומְּכְחַּת ,הָלָּכְׂשַה
 ,עַבָּטַה עַּדַמ ,עֶּדַמ יד ({) טפַאשנסיװ

 הָמְכָח ,הָרֹוּת
 יִעְּדַמ ידַא ךעלטפַאשגסיװ
 תּויֲעְּדַמ יד (}) טיײקכעלטּפַאשנסיװ

 עֶּדַמ ׁשיִא ,ןֶעְּרַמ רעד (ס) רעלטפַאשנסיװ
 םיִנּוקְז ןֶּב רעד (ס) קעבָארקסיװ

 הָרּומְׁש ,סיר יד (ס) עִיוו
 ןָפא הֶָזיִאְּב ,דֵציִּכ ,ּךיִא ודַא ךָאנרעִיװ

 הֶמ ,הָמ ,הֶּמַּכ ודַא לפיוו
 קֶלֲח הֶזיַא ,הָּמֵה ,הָּמַּכַה ידַא טלפיוו
 דּוּדִח ,הָּלֵתֲהַמ ,ןֹוצָל ,הָחיִדְּב רעד ({) ץיוו

 דּוּדִח ,ַחֶּדַבְמ ידַא קיציװ
 ,תּונָחְּדַּב ,תּוניֵנְׁש ,דּוּדִח יד (}) טייקיציוו

 תּונָציִל

 ןָחְּדַּב ,ןֶציִל רעד (ןע) גנילציוו
 ,קַחצ .ַחָדַּבְתִה ,ץֵצֹולְתִה װ ךיז ןעלציוו

 קֹחְצ
 תּוצְצֹולְתִה ,תּוחְּדַּבְתִה יד (}) שינעלציוו

 ןָחְּדַּב ,ןְציֵל רעד (ס) רעלציוו

 הָנְׁשִמ ,ָגֶס ידַא עציוו
 לֵהַנְמ ןֵגֶס רעד (}) רָאטקעריד-עציװ

 רַׂש-תַּת רעד (ןרָאט) רעטסינימ-עציוו
 ךֶלֶמְל הָנְׁשִמ רעד (}) גינעק-עציוו

 ףֹוׁשיִבְל רֶזֹוע רֶמֹּכ רעד (}) רַאקיװ

 הָפָפְל רעד (ס) לקיוו
 לָחְתַמ רעד (רעטעלב) טַאלבלקיוװ
 ףּוטֶע ,לּוּתִּפ ,ףּוּפִל יד (ןע) גנולקיוו

 תֹועָנּומ תֹוגְרְדַמ צמ ּפערטלקיװ
 תֶלֶלְגִמ ,הָלְלְגַמ ,לּולְגַמ יד (}) סָאמלקיװ
 ,ףֹפָל ,זרָא ,ְּךֹרָּכ ,הֹטָע ,ףֹסָע װ ןעלקיוו

 ףֵּפַל
 ,לָסְלַּתְסִה ,לֵּקַעְתִה ,לֵּתַּפְתִה װ ךיז ןעלקיוו

 הִוָעַה

 קידנקריוו -- טייהנסיוו

 בֶלְבַל יד (|) ץנַאלפלקיוו
 תֶקֹניִּת ,קֹוניִּת סָאד (רע) דניקלקיוו
 לֶתֹח ,תֶלֶתֹוח יד (}) רונשלקיוו

 תיִרֹוּתְסַמ יד (ס) עלוּפשלקיװ

 הָיְקַּב ,הָיְקִּב ,הָניִׁשְרַּכ יד (ס) עקיוו

 לּוּתִח סָאד (ך) עלעקיוו
 ,רּוּכְרִּכ ,לָּבְרַע ,תֶלֹּבְרַע רעד (ןע) לבריוו

 תֶרֹחְרַחְס
 הָכיִרְּכ-ַחּור רעד (}) טניוולבריוו

 תּולְלֹוחְתִה ,לּוּבְרִע יד (ןע) גנולבריוו

 רַּכְרַּכ ,לְלֹוחְתַה ,לֵּבְרַע יו ןעלבריוו

 לָּבְרַע רעד (ס) םערוטשלבריוו

 תַחַלַק רעד (ןע) םָארטשלבריװ
 יּואָר ,הֶאָי ,דָּבְכִנ ידַא קידריוו

 תּוביִׁשֲח ,דֹובָּכ יד () טייקידריוו

 תּוביִׁשֲח ,דֹובָּכ יד (ס) עדריוו

 לּוּגְרִס יד (ןע) גנוריוו

 ףיִגָנ רעד (}) סוריוו

 תִיַּב-לַעַּב ,לַעַּב רעד (}) טריוו

 זֹואּוטְריו ,םָלָׁשִמ ,יּוּלִע רעד (}) זָאוטריװ

 תַרֹוּת ,קָׁשֶמ ,הָלָּכְלַּכ יד ({) טפַאשטריוו

 הָלְַָּּכַ
 יִקְׁשִמ ,יִלָּכְלַּכ ידַא ךעלטפַאשטריו
 וק ,לֵּגְרַס יד (ס) עריוו

 טְטְרַׂש ,לֵּגְרַס װ ןעריוו

 ןיִלְבַּת ,לּוּבִּת יד (ןע) גנוצריוו

 לֵּבַּת װ ןצריוו

 תּוליִעְי ,הֶּלֲעְּפ ,הָעָּפְׁשַה יד (ןע) גנוקריוו

 ףְקֹּת-רַּב ,ליִעָּפ ,ליִעֵי ידַא םַאזקריו

 תּוליִעְי ,לַעֵי יד (}) טײקמַאזקריװ

 ליִלֲעַּב,םָנָמֶא ,םָנְמֶא ,תֶמאָּב ידַא ךעלקריוו
 ,תּואיִצְמ יד ({) טייקכעלקריוו

 תּוליִלֲע ,הָיְוֲה ,ׁשֵי ,תּויִתּואיִצְמ

 לעָּפ ,ַעַּפְׁשַה װ ןקריוו

 ליִעָּפ ,ליִעֹומ ,ליִעָי ידַא קידנקריוו



 ןָאהרעטעװ -- שיוו

 "בְנָּבְז" ,הָּכַמ ; בּוּגִנ רעד (}) שיוו

 םיִנָבְּרְבִּד ןיִי רעד (ס) קינשיוו

 בֶּגַנְמ רעד (ס) רעשיוו

 בּוגְנ-רַיָנ סָאד (}) ריּפַאּפשיװ

  תֹואָה רעד עוו

 תֶכֶּסַמ ,גָרָא ,הָגיִרֲא יד (ןע) גנובעוו

 רֹזָׁש ,גֹרָא װ ןבעוו

 גֵרֹוא רעד (ס) רעבעוו

 הָגיִרֲא-תיֵּב יד (ןע) ַײרעבעוװ

 הָריִע ,תֶכָּסַמ רעד (םעדעפ) םעדָאפבעוװ

 תַכֶּסַמ יד (םעק) טַאקבעװ

 לּונ ,לֹונ יד ({) לוטשבעוו
 ְךֹוכָמ ,רָיְכּוּב סָאד (ךע) לפישבעוו
 ;הָחְרֹוא ,הֶּלִסְמ ,ביִתָנ ,ְּךֵרֶּד רעד (ן) געוו

 הָטיִׁש

 ,ְךֶרָד הֵרֹומ רעד (}) רָאטקורטסניאגעוװ

 (רפס) ְךיֶרְדַּת ,ְךיֶרְדַמ
 ןּוּוְּכַה ץֵח ,בֵתֹונ רעד (ס) רעזַײװגעװ

 ףָעְסִמ רעד (}) גַײװצּפָאגעװ

 ןֶּוק רעד (ס) רעטעברַאגעװ

 הָליִלְס יד (ןע) גנוריקורבגעוו

 רֶג ,ְךיֶרְדַמ ,ְּךֵרָד-הָרֹומ רעד (ס) רעזַײװגעוװ

 יג
 סּולְּפ ,לּוּקִׁש יד (ןע) גנוגעוו

 לֹועְׁשִמ סָאד (ךע) לגעוו

 ליִבְׁשִּב ,רָבָּד לַע ,תֹודֹוא לַע ,לַע ּפערּפ ןגעוו

 סֵּלַּפ ,אֵלְסַה ,לקָׁש װ ןגעוו

 הָציִרְמ סָאד (ךע) לדנגעוו

 הָעיִסְנ ,םיִכָרְּד -סגעוו

 תּונֹוחְמִצ רעד (ןע) םזינַאירַאטעגעװ

 תּונֹוחְמִצ יד (}) טײקשינַאירַאטעגעוװ

 יָנֹוחְמִצ רעד (ס) רעירַאטעגעוװ

 רעד (ןע) ןַארָאטסער-רעירַאטעגעוװ

 הָּיִנֹוחְמִצ

 יָנֹוחְמִצ ידַא שירַאטעגעוװ
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 תֶלעֹוּת יִלְּב םיִקְתִה װ ןריטעגעוו

 הָלְגַע סָאד (ך) עלעגעוו

 ןַפֹוּדַח עלעגעוו-אׂשמ --

 הָרּוּבְחַּת ,הָרּובֲעַּת רעד () רעקרַאפ-געוו
 ,הָרּובֲעַּת יד (ס) עיצַאקינומָאק-געוו

 הָרּוּבְחַּת

 רּורְמַּת רעד (}) דלישגעוו

 ֶרֶּדַה סּולְּפ יד (ןע) גנודַײנשגעוו

 ַעֵגֹונ ,יִּפ-לַע ,יִפְל ,יִפְּכ ּפערּפ קילדעוו

 -לֶא סֵחָיְתִמ
 תּוסֲחַי יד טייקילדעוו
 תַּדְלַח ,ןֶליִא -אָלְּת ,יִאָנְס יד (ס) עקרעוועוו

 םיִאָנְּפַה
 ,הָוֹוה ,תּוׁשִי ,ׁשֵי ,תּוהַמ ,םָצֵע רעד (ס) ןזעוו

 לּועָּפ ,רֵּקִע

 רֵּקֶע ,תּוׁשָי ,תּוהַמ ,םּוקְי יד (|) טייהנזעוו

 ,יִשָחּומ ,יִׁשָּמַמ ,יִתּוהַמ ידַא ךעלטנזעוו

 יִתּומְצַע ,יִסיִסְּב
 ,תּוׁשָּמַמ ,תּוהַמ יד (}) טייקכעלטנזעוו

 תּומְצַע ,תּוׁשי ,תּויִׁשָחּומ

 רּוּמִה ,תּובְרֶעְתִה ,תּורָחְתִה רעד ({) טעוו

 :דיתעה ןמז תריציל רזע תלמ ויה טעוו

 (רוקמה ינפל) טעוו ריא ,יז ,רע

 ֹוטְי רעד (ס) ָאטעװ

 -לַע ֹוטְו לֵּטַה װ ןרָיָאטעװ

 ֹוטְו תּוכְז יד (}) טכערָאטעװ

 דיִתָע רעד ןַײז טעוו

 ץֹורְמ רעד (}) ףיולטעוו
 רֶּמַה ,הֶרָחְתִה ,בֵרָעְתִה װ ךיז ןטעוו

 ריִוֲאָה גָזֶמ סָאד (}) רעטעוו

 הָמָחְלִמ-קיִחָו ,קיִתָו רעד (ןע) ןַארעטעװ

 תּורָׁש סָאד (ןע) ָארויברעטעוו

 יִגֹולֹורֹואָטֶמ

 ,תֶפָׁשְפַׁש רעד (רענעה) ןָאהרעטעוװ

 ֶבׁשְבַ
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 תֹויַח אָפֹור דעד (}) רַאנירעטעװ

 תיִרָניִרָטְו הָאּופְר יד (ס) עירַאנירעטעװ

 יִרָניִרָטְו ידַא שירַאנירטעװ

 גְזִמְל ףיִקְׁשַּת רעד (|) עזסיוארָאפ-רעטעוװ
 יּוּזִח ,ריִוֲאָה

 תּוׁשְׂשֹוּגְתִה רעד (}) ףמַאקטעוו

 -תַּפ ,בֶרֶע-תַחּורַא יד (ס) ערעשטצוו

 תיִבְרַע
 ,ףיקָז ,רֵעֹוׁש ,רֵמֹוׁש רעד (ס) רעטכעוו

 ַחיִגְׁשַמ ,רֵטֹונ

 יִעּובְׁש ידַא ךעלטנכעוו
 דיתעה ןמז תריציל רזע תלמ וה לעוו

 (חוקמה ינפל) לעוו ךיא :ןושאר ףוגב

 דיִדְר ,הָוְסַמ ,הָלָעְר ,ףיִעָצ רעד (ןע) ןָאלעװ

 ףֶעֹצִמ ידַא טרינָאלעװ
 לּוּגְרִע ,ְךּורֵע יד (ןע) גנורעגלעוו

 ַעּוקְר ,לֵּנְרַע װ ןרעגלעוו
 הָׁשיִח ,הָׁשּוח ,הָׁשְרָח סָאד (ךע) לדלעוו
 תּונְרֲעַי יד יירעדלעוו

 ,ץֶפֵח ,ןֹוצָר : (בלח) הָחָּתְרַה יד (ןע) גנולעוו

 הָלָאְׁשִמ ,הָקּושְּת
 םָלֹוע -טלעוו

 אָמְלָע ,לֵבֵּת ,םֶלֹוע יד ({) טלעוו

 ץֶרֶא ,לֹואְׁש ,תֶמֲאָה םַלֹוע טלעוו ענעי --

 הִָּׁשְנ
 םּוקְי ,םָלֹוע רעד (}) לַאטלעװ
 םֶלֹוע תַפְקְׁשַה רעד (ןע) םענַאבטלעוװ
 הֵׂשֲעַמ ,םֶלֹועָה תַאיִרְּב רעד ףַאשַאבטלעוו

 תיִׁשאֵרְּב

 םִיַמָּׁשַה -ַחּור יד (}) טַײזטלעװ

 קֶלֵח ,הָׁשָּבַי ,תֶשָּבִי רעד ({) לייטטלעוו

 םֶלֹועָה

 טּוּלִׁש ,הָטיִלְׁש יד (ןע) גנוקיטלעוו

 טֵלַׁש ,טלָׁש װ ןקיטלעוו
 יִמָלֹוע ידַא קיטלעוו

 ךיז ןעזדנעוו -- רַאנירעטעװ

 יָנֹולִח ,יִׁשְפָח ידַא ךעלטלעוו
 יָלֲח ,תּייָנֹוּלח ({) טייקכעלטלעוו

 תּויִׁשְפָח
 םָלֹוע-תֶמָחְלִמ יד (תו) המחלמ-טלעוו
 םֶלֹוע-םֵׁש רעד (ןעמענ) ןעמָאנטלעוװ
 םֶלֹוע תַפְקְׁשַה רעד (}) קוקטלעוו
 לֶלָח רעד (ןע) םיורטלעוו
 יִקְלַטיִא ידַא ןשטלעוו
 ּוהְזיִא ,ֹוזיִא ,הָזיִא ּפערּפ/ידַא ךלעוו

 ףֹאָׁש ,ץֹפֶח ,הֹצָר װ ןלעוו

 (םלח) ַחֵּתְרַה װ ןלעוו
 :דיתעה ןמז תריציל רזע תלמ ווה ןלעוו

 (חוקמהינפל) ןלעוו ייז ,ןלעו רימ
 םיִּלַּג צמ ןלעוו

 םיִּלַּג רֵבֹוׁש רעד (ס) רעכערב-ןלעוו
 הָצְפֶח ,הָקּוׁשִּת ,ןֹוצָר סָאד (ן) שינעלעוו

 הָפיִחְּד ,רֶצָי ,ףֵחַּד רעד (ס) רעלעוו
 יִבֲאְז ;בֵאּזַה ןּונְרַק ידַא שיפלעוו
 הָליִמְק ,הָליִבְנ יד (ןע) גנוקלעוו
 לֹמַק ,לֹבָנ װ ןקלעוו
 יִמ תֶא נָארּפ ןעמעוו

 יִמ לָׁש סָאּפ סעמעוו

 םיִכּותֲח םִיַבָרְק ,תֹוּיְסְרִּכ צמ ךעלּפמעוו

 ,רֶׁשֲאַּב ,יֶׁשִמ ,ֶׁשְּכ ,יַתָמיִא ,יַתָמ ודַא ןעוו
 ּול ,ּוּלֶא ,אֵלָמְלִא ,םִא

 יִלּולֶא ,יִלּול ,אֵלּול טשינ ןעוו

 חָפֹולְצ רעד (ס) רעגנעוו

 רֹוזֲחַמ ,הָנֶפִמ ,בּוּבֶס ,הֵּיִנְּפ רעד (}) דנעוו

 הָּיִנְּפ ,תיִנְפַּת ,הָנְפִמ יד (ןע) גנודנעוו

 דּוּדִצ ,הָּיִטְנ ,הָיָנְפַה
 הָנְפִמ תַּדִקְנ רעד (}) טקנוּפגנודנעוװו

 ןּוׁשָע יד (ןע) גנוזדנעוו
 הָרְרֲח סָאד (ס) רעַײפגנוזדנעוו
 ןֵׁשַע װ ןעזדנעוו

 ןְׁשַעְתִה װ ךיז ןעזדנעוו



 ךוברעטרעוו -- ןדנעוו

 בֵבֹוס ,ןּוּכ ,הֹטָנ ,הֵּטַה ,הֵנְפַה װ ןדנעוו

 -לֶא םיִנָּפ םיִׂש ,ןּוּכְתִה ,הֹנָּפ וו ךיז ןדנעוו

 ׁשֵּקַבְמ ,הָנֹוּפ רעד (ס) רעדנעוו

 הָנְפִמ תַּדַקְנ רעד (}) טקנוּפדנעוװ

 תַליִלֲא : ףָׁשֶנ בַכֹוּכ ,ּהַגֹנ רעד (}) סונעוו

 תִיַנְויַה הָכֲהֲאָה
 קַנְׁשַמ ,םֹוּתְסַׁש רעד ({) ליטנעוו
 רֶרְוַא ,רֶרְוַאְמ רעד (}) רָאטַאליטנעוװ

 רּורְוֲא יד (ס) עיצַאליטנעוו

 רֵרְוַא וו ןריליטנעוו

 תיִנְפַּד ,ןֶפֹּד סָאד (ךע) לטנעוו
 הָּכַח יד (ס) עקטנעוו

 דיִרְו יד (ס) ענעוו
 יִניִמ ידַא שירענעוו

 בָרֲעַמ רעד (}) טסעוו

 :דיתעה ןמז תריציל רזע תלמ וה טסעוו

 (רוקמה ינפל) טסעוו וד

 הָּדִפֲא ,הָּיִזָח סָאד (ךע) לטסעוו

 תיִבָרֲעַמ ידַא ךעלטסעוו

 טֹוׁשָמ יד (ס) עלסעוו
 גּוּפ װ ןּפעװ

 םיִדֲָא סָאד (}) ץכעּפעװ

 רֵרֹועְמ ןֹועָׁש רעד (ס) רעגייזקעוו

 םִעַּפ ,ץֵקָה ,רֵעָה ,רֵרֹוע װ ןקעוו

 תֶרֶּנִא ,בֹוח רַטְׁש ,רָטֶׁש רעד (ןע) לסקעוו
 תֹורָטְׁש ןֹויְכִנ רעד (}) טנָאקסיד-לסקעוו

 רּומ ,טֹרָּפ ,ףֵלֲחַה װ ןעלסקעוו
 קָּתַע ,ףיִלֲחַמ ,ףֵלְחַמ רעד (ס) רעלסקעוו

 הָדָעֶה רעד (}) טסעטָארּפ -לסקעוו
 תֹולְּב יד (}) טַײצלסקעװ

 הָיִנָחְלִׁש יד () רָאטנַאקלסקעוװ
 ִגַנֹוּד ,גָּנִדְמ ידַא ןסקעוו

 גַנֹודְּב ַחֹׂשָמ ,גֵּנַּד װ ןסקעוו

 ןֹועָׁש ,ץיקִמ ,רֵרֹועְמ רעד (ס) רעקעוו

 רֵרֹועְמ
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 ןאָמ ,יִמ גָארּפ רעוו

 תֶסֶּפְרִמ יד (ס) עדנַארעװ

 לַעֹּפ רעד (|) ברעוו

 לַעֹּפ לֶׁש ידַא לַאברעװ
 לּוּרִׁש ,סּויִג יד (ןע) גנוריברעוו

 לֵּדַׁש ,סּיַּג װ ןריברעוו

 (ץע) אָרָּב יד (ס) עברעוו

 קּוּנִח ,קֶנָח יד (ןע) גנוגרעוו

 קֵּנַׁש ,קֵּנַח ,קֹנָח ײ ןגרעוו

 קֶּנַּתְׁשִה ,קֵנָחַה װ ךיז ןגרעוו

 ִיְלַּתַה לֶבָח רעד (}) ףיילשגרעוו

 הֶאָי ,יּואָר ,דָּבְכִנ ידַא קידרעוו

 ןיִּד-קַסְּפ ,ןיִּד-רַזְּג רעד (}) טקידרעוו

 תּוביִׁשֲח ,דֹובָּכ יד (ס) עדרעוו

 הֶאְקַה יד (ןע) גנוזרעוו

 אֵקָה װ ןעזרעוו

 ריִחְמ ,יִוׁש ,ְּךֶרֵע רעד (}) טרעוו

 הָדיִמֲא יד (ןע) גנוטרעוו

 ְךֶרֵעָה תַדיִמֲא יד (ןע) גנוצַאשּפָאטרעװ

 ,הָוָׁש ,יּואָר ,יִּכְרֶע ,ּךֵרֵע רֵקָי ידא קיטרעוו

 יִאָדְּכ

 בָצְנ ,ּוקָז יכָנֲא ,ךָּנֲאְמ ידֵא לַאקיטרעװ
 תּויִאָדְּכ ,תּויִּכרֲע יד (}) טייקיטרעוו

 הָרְמֶא ,הָרְמיִמ ,םֶּגְתִּפ סָאד (ךע) לטרעוו
 שק ,לָטִבְמ ,ְּךֶרֵע רַסֲח ידַא זָאלטרעװ

 יִסָפַא ,הָבָבְנּו
 ,לֶבָה ,ְךֶרֵע-רֶסֹח יד (}) טײקיזָאלטרעװ

 תּודָסְפִנ ,קיִר ,אְוָׁש

 יִלּוּלִמ ידַא ךעלטרעוו

 תּויְלּולִמ יד (}) טייקכעלטרעוו
 ייּוָּׁש יד (ןע) גנוצַאשרעביא-ןטרעוו

 ןיִכָרֲע
 ץֵצֹולְתִה ,ַחֵּדַּבְתִה װ ךיז ןעלטרעוו
 םיִּלִמ רַצֹוא רעד (תו) רצוא-רעטרעוו

 ןֹוּלִמ סָאד (רעכיב) ךוברעטרעוו
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 הָחְסֶנ ,חָּסִנ ,הָסֶרִּג ,אָסְרִּג יד (ס) עיסרעוו תּוחְּצַנְתִה ,ַחּוצִנ רעד (}) ףמַאק-רעטרעוו

 קָקְמִמ ,עָלֶחְמ ,יִעָלֹוּת ידַא קידמערעוו אָּפְטִׁש רעד (ןע) טָארטש-רעטרעוװ

 ,תֶמָּנִּכ ,הָעְלֹותְו הָּמִר יד (}) טייקידמערעוו אָָּׁשלְר
 תּומְּנַּכְתִה םִיַחָפְׂש תֹוביִר רעד (}) טַײרטש-רעטרעוװ

 זיִז סָאד (ךע) למערעו | לֵָפֹונ ןֹוׁשְל יד (ןעַײרע) ליּפש-רעטרעוו
 תיִלֹוקְנַא יד (|) טײקנַארק-סערעוו ןֹוׁשָל לַע

 ףיִצָר רעד (}) ףרעוו ְךֶרֶע-רַיְנ רעד (}) ריּפַאּפטרעװ

 אָיְבּוק ,הָּיִּבַק ,סִיַּפ ,רּוּפ סָאד (ןע) לפרעוו | ְךֶרָע-רֵקָי ,בּוׁשָח ,ְךֶרֵע לַעַּב ידַא לופטרעוו
 תֶלְּבִי ,תֶמֹתִּפ ,ׁשֶרֹׂש סָאד (ךע) לצרעוו רקִי
 דָּבִעַמ ,לֶעְפִמ ,הָריִצִי סָאד קרעוו : ,לָגָס ,תּוביִׁשֲח יד ({) טייקלופטרעוו

 הָנְדַס ,הָכאָלְמ תיֵּב יד (}) לעטשקרעוו תּוליִעְי
 םיִסָבְּכ ,הָסיֵבְּכ ,םיִנָבְל צמ שעוו תָּמִאְמ ,רֶרְׁשֲאְמ ידַא טריציפירעוו
 הָסיִבְּכ יד (ןע) גנושַאוװ-שעוו תֶּמַא ,רֵרְׁשַא װ ןריציפירעוו

 סֵבֹוּכ ,סָּבַּכ ,סֵּבַכְמ רעד (ס) רעשעוו טּומְרְו רעד (}) טומרעוו
 תֶסֶּבַכְמ יד (ס) ןירעשעוו ׂשֶמֶר ,הָמיִנְּכ ,הָּמִר יד (ןע) גנומרעוו
 הָסָּבְכִמ ,הָסֵּבְכַמ יד (ןע) ַײרעשעװ עֶלֹוּת ,רֵׁשָׁש רעד (}) לימרעוו

 הָסיִבְּכ לַס רעד (ס) רעביוקשעוו ה"יָה ,הֹרָק ,הֵׂשָעַה װ ןרעוו

 קֶּדַהְמ רעד (}) רעמַאלקשעוװ נֹוְּתִה ,קֵבָאֵה ,דֹמֶע ךיז ןרעוו



 יז תֹואָה יד/רעד ז

 תֹוּיַח-ְוִג רעד (ס) ןטרָאג-ָאָאז

 גֹולֹואֹוז רעד (}) גָאלָאָאז
 הָיְגֹולֹואֹוז ,יַחַה תַרֹוּת יד עיגָאלָאָאז
 יִגֹולֹואֹוז ידַא שיגָאלָאָאז

 ,תֹוּיַחַה-ְןֵג רעד (ס) ןטרָאג רעשיגָאלָאָאז
 רָביֵּב

 יַחְמִצ רעד (}) טיּפָאָאז

 הָלָפְּת הָנּומָא יד (ס) ענָאבָאבַאז

 םִיַתָפְׂשביִנ ,הָרְמִא ,הָריִמֲא רעד (|) גָאז
 אָצֹומ ,הָּפ אָצֹומ ,רָמֲאַמ יד (ןע) גנוגָאז

 אָתְּלִמ ,םִיַתָפְׂש
 רֵּפַס ,ַחיִׂש ,דֵּגַה װ ןגָאז
 זיִרְכַמ ,זֹורָּכ ,רֵבֹוּד רעד (ס) רעגָאז

 תֵרְזֲעְּב הָּלִפְּת תַלֲעַּב יד (ס) עקרעגָאז

 םיִׁשָנַ
 זּוּכַע רעד (}) דָאז

 -דַבְּכ ,ןֹוׁשָל-דַבְּכ ,םַּגְמַגְמ רעד (ס) עקיהַאז

 הָּפ
 םֵּגְמַּג װ ךיז ןעקיהַאז

 ריִצ יד (ס) עסַאיװַאז

 גֵלֶׁש תַפּוס יד (ס) עכורעיװַאז

 ַעֵבָׂש ידַא טַאז
 ןיִחְתֹור יד (}) טָאז

 רַּכ ,ףָּכֲא רעד (ןע) לטָאז

 רֶרָּכ ,ףָּכַׁש רעד (ס) רעכַאמלטָאז

 ,םִיַרָוְׁשִמ צמ תֶרָוְׁשִמ רעד (ןע) גנירלטָאז
 הָבּוכְר

 לֵּשַּב ,ַחֵּתְרַה װ ןטָאז

 הָיְוְר ,הָעיִבְׂש ,עַבֹׂש יד (|) טײקטַאז

 רֹואְׂש רעד (ס) רעשטַאז

 הָפּורְט הֵּיִרְטֶא יד (ס) עקרעשטַאז

 ָיְנִע ,רָבָּד ,םֶצֵע ,ץֶפֵח יד (ן) ךַאז

 תֶבֶהַצ ,הָלֲחַמ יד ךָאז
 ,םָצָע-םֵׁש סָאד (רעטרעוו) טרָאװכַאז

 אָּׂשִמ
 ,יֵׁשָּמַמ ,ׁשֶחּומ ,יִנָיְנִע ,יִׂשֲעַמ ידַא טכַאז

 יי ק=
 ,תּונָיְנִע ,תּויִׂשֲעַמ יד (}) טײקכעלכַאז

 תֹויִׁשָּמַמ ,תּוׁשָּמַמ

 (תוסנב) הלָח וו ןכָאז

 יִטָרְּפ םָצֵע-םֵׁש רעד (ןעמענ) ןעמָאנכַאז

 ןֹוחָּב ,הָחֶמִמ רעד (ס) רענעקכַאז

 ןיִלְקַרְט ,םָלּוא רעד (}) לַאז
 הָחְקְרָמ ,חֵרָמ ,הָחְׁשִמ רעד (|) בלַאז
 ,הָחיִרְמ ,חָׁשְמִמ ,הָחיִׁשְמ יד (ןע) גנובלַאז

 הָכיִס

 חּוּקִר יד (ןע) גנושימבלַאז
 ְךֵסָה ,ךּוס ,ְּךֹסָנ ,ַחֹׂשֶמ װ ןבלַאז
 חַּקַר רעד (ס) רעשימנבלַאז

 דַחַיְּב ,אָּתְוַצְּב ודַא עבלַאז

 דַחַיְּב םִיַנְׁש ודַא דנַאנעבלַאז
 יִחָי !ןבעל לָאז
 איִרֲחַה וו ןעילָאז

 יש הָּנֶא ,אָנֶא ןלָאז
 יִרְי ,חָּטַמ רעד (}) ּפלַאז
 חַלֶמ סָאד (}) ץלַאז

 תַחַּלַמ רעד (ס) ןקעבצלַאז
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 ַחֵלְמַמ סָאד (ךע) לטערבצלַאז

 הָחיִלְמ יד (ןע) גנוצלַאז
 תיִחְלִמ הָצְמֲח רעד רעױזצלַאז

 םָיְרּומ רעד גױלצלַאז
 הָחלְמַמ ,הָּיִחְלִמ סָאד (ךע) לטסיײמצלַאז

 חֵלֶמַה ,ַחֹלָמ ײ ןצלַאז
 תיִחְלִמ רעד (}) טסוקצלַאז
 רֶפָע ,לֹוח רעד (}) דמַאז

 ףיִזְפיִז דמַאז-םי --

 ןֹוטְרֵׂש יד קנַאבדמַאז

 תיִלֹוח ,הָלֹוח רעד (גרעב) גרַאבדמַאז

 ןֹוטְרִׂש סָאד (}) טעבדמַאז

 יֵרָפֲע ,לֹוח אֵלָמ ,יִלֹוח ידַא קידמַאז

 תּייְרְפַע ,תּויִלֹוח יד (}) טײקידמַאז

 לֹוחְְןֹועֶׁש רעד (ס) רעגײזדמַאז

 רֹפָע ידַא קיברַאפדמַאז
 לֹוחְדַמ יד (}) ץנַאלּפדמַאז
 ,םיִטּוּקִל ,ףֵּסַאְמ סָאד (רעכיב) ךובלמַאז

 ץְבֹ
 ,ץֶבֹק ,טֵקָל ,ףָּסַאְמ ,ףֶסֹא יד (ןע) גנולמַאז

 ץֵּבִק ,ץֹבק ,טקָל ,ףֹסֶא װ ןעלמַאז
 ץֵּבֹקְתִה ,טֹּקִלְתִה ,ףֵּסַאְתִה װ ךיז ןעלמַאז
 רֵגֹוא ,ןֶטקַל ,ןֶפְּסַא רעד (ס) רעלמַאז

 ץָּבִקִמ רעד (}) טקנוּפלמַאז
 (ןובשזחכ) ץּוּבִק יד (}) לָאצלמַאז

 בֵּכַעְתִה ,ַּהֵמְהַמְתִה ,הֹהָׁש יו ךיז ןעמַאז

 ׁשֶמַז רעד (}) שמַאז
 תֶלֹּבֶׁש רעד (ןע) גנַאז

 לָּבַׁשְמ ידַא קיטרַאגנַאז

 תיִלָּבַׁש סָאד (|) ץכעִילבגנַאז
 תֶבֶצ רעד (ס) ןפוהגנַאז
 ןָעְלַמ ,אָסאָס יד (ס) עצנָאװגנַאז

 הָּמָלֲא סָאד (ךע) לטניבנעגנַאז

 רֶמֹע רעד (}) ברַאגנעגנַאז

 ןעגרַאז -- לטערבצלַאז

 ׁשֹוׁשָּג ,(רוניצנ ןֵחְבַמ רעד (}) דנָאז

 בֹאָׁש ,ׁששָּג ,(רוניצב) ןֹחָּב וו ןרידנָאז

 הָּיִׁשְמִׁש ,ּךֵכֹוס רעד (ס) קיטנָאז

 םיִרֹוזֲאַל קֵּלַח װ ןרינָאז

 רֹוזַא יד (ס) ענָאז

 ןיִדָע ,ּךַר ידַא טפנַאז
 רָצֹוא ,יאֵלְמ רעד (}) סַאּפַאז

 יאֵלְמ -סַאּפַאז

 טלק ,גֹפֶס וו ןּפַאז

 תיֵצְמַּת ,סיִסָע ,ץיִמ רעד (}) טּפַאז
 ןֶפֹצ רעד (}) זירדטפַאז

 ְִַל,ןָׁשָדְמ ,יִסיִסֲע ידַא קיטּפַאז
 תּויְסיִסֲע יד (}) טײקיטפַאז
 טֵחְסַמ רעד (ס) רעשטעװקטּפַָאז
 םֹּכְרַּכ רעד ןערפַאז
 (סופד) רָדְס ;קּוסָּפ ,טָּפְׁשִמ רעד (}) ץַאז

 רֶּדַס ,דֵּמַעְמ רעד (ס) רעלעטשצַאז

 קַס ,קַׂש רעד (קעז) קַאז

 קָמִּפ ,בֶרָּג רעד (|) קָאז
 תֹובּורֲעַּת ןֶּב יד (סע) קינדַאלקַאז
 תיִריִּב ,קָבֲח ,קֶבָח סָאד (ךע) לדנעבנקָאז

 יאֵּקַס רעד (ס) רעיײנקַאז
 חֹוקְלַמ ,הֶּזִּב ,לָלָׁש רעד בױרקַאז

 תיִחְׁשַמ יד (ס) עזַארַאז

 ,הָמָגָע ,ׁשָפָנ"תַמְגָע ,הָגָאָּד יד (ן) גרָאז
 בָצֵע ,הָבָאְּד

 הָכָלְׁשַה רעד (סע) גרַאז

 יׁשְפָח ,זיִלַע ןָנֲאַׁש וִלָׁש ידַא זָאלגרָאז
 יִפָׁש ,הָנָאְּרִמ
 ָלָׁש ,הָוְלַׁש יד (}) טײקיזָאלגרָאז

 תּוזיִּלַע ,תּוּנַנֲאַׁש

 ַחֵּגְׁשַה ,רֵעַטְּצִה ,גֹאָּד װ ןגרָאז

 בֵצַעְתִה ,בֵצָעַה ,בֹאָּד ,גֹאָּד וו ךיז ןגרָאז
 ָנָּתְגַאְּד ידַא קידװעגרָאז
 קֹרָז ְּךֵלֶׁשַה װ ןעגרַאז



 "ןוז -- לַאגז

 גּוס ,ןיִמ רעד (}) לַאגז

 (םימ) רֹוקָמ רעד (ןע) יורדז

 ׁשֵגֹור ,סֵסֹוּת ,ַחֵתֹור ידַא קידוז

 םיִחְתֹור ,ןיִחְתֹור סָאד סקידוז

 בָטֹר יד (ס) עזוז

 רֹוהָט ,ּךֵז ,יִקָנ ידַא רעבוז
 הָרֲהָט ,יּוקִנ ,רּוהְט יד (ןע) גנורעביוז
 הָרָהָט ,רֵהֹט ,ןֹויִּקִנ יד (|) טייקרעביוז

 ץֶצֶמ סָאד (ך) עלעמוג-גיוז
 הָקִיְנְי ,הָציִצְמ יד (ןע) גנוגיוז

 קִנֹוי יד (תו) היח-גיוז

 קלָע ,קֹנָי ,ץֵמְצַמ ,ץֹצָמ װי ןגיוז
 קֵנֹוי רעד (ס) רעגיוז

 (היגולואוו) הָצֹוצְמ סָאד (ךע) לגניצגיוז
 ,אֵקּוּנַי ,תָקֹניִּת ,קֹוניִּת סָאד (רע) דניקגיוז

 לּוע ,לָלֹוע ,לֵלֹוע

 יִתּוקְנִי ידַא שירעדניקגיוז

 הָיְלָס יד (}) ליוז
 לָלְמ ,ףֶנָּכ ,םִיַלּוׁש רעד (ןע) םיוז

 ,תּוהַּתְׁשִה ,הָּיִהְׁש יד (ןע) גנומיוז

 תּוהְמְהַמחִה
 יֵעְרַז ידַא קימיוז

 הָניִעְרַּג ,ןיִעְרַּג ,עַרָז צמ ןעמיוז

 ַהֵמְהַמְתִה ,בָּכַעְתִה ,הֹהָׁש װ ןעמיוז

 ַהֵמְהַמְתִה ,הֵהַּתְׁשִה ,הֹהָׁש װ ךיז ןעמיוז

 הָיִרֲע ,הָביִז רעד (}) סולפסיוא-ןעמיוז

 טֵקָלָה רעד (ןע) לטַײב-ןעמיוז
 עֶרֶז רעד (רע) ןרעקמיוז

 יִצְמֲח ,ץיִמָח ,ץּומָח ידַא רעיוז
 הָצְמֲח רעד (}) רעיוז

 תּוציִמֲח יד (}) טייקידרעיוז

 ץֵמָח ,רֹואְׂש ,תֶצָמְחַמ רעד (}) גייטרעיוז

 ץיִמָח ,ץֵמְצַמֲח ידַא ךעלרעיוז
 ןֶּבִל ,םֹוק ,חָתּוּכ יד ךלימרעיוז
 רֵאָׁש װ ןרעיוז
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 הָצְמֶח ,ץֶמֹח סָאד (}) סרעיוז

 תּויִצְמֲח ,תּוציִמֲח יד (}) טייקרעיוז

 ןֶצְמַח רעד (}) ףָאטשרעױז

 יָנָצְמַח ידַא ךעלפָאטשרעױז
 יד (ןע) גנודניברַאפ-ףָאטשרעױז

 תָצֹמְהַּת

 םֹגָל ,הֹתָׁש ןפיוז

 אֵבֹוס ,ןֶרְכַׁש ,ןָיְתַׁש רעד (ס) רעפיוז
 לֹחָנ ,הֹכָז װ ןַײז הכוז

 םּוׁשָר תַּלִמ סָאד (רעטרעוו) טרָאװכוז

 ,הָקיְרְס ,שּוּפְׁשִּפ ,ׂשּוּפִח יד (ןע) גנוכוז

 הָניֵחְּב
 ןֹחָּב ,קֹרָס ,ׂשֹפֶח ,ׂשֵּפַח װ ןכוז

 הָקיִדְּב ,ׂשּוּפִח סָאד (|) שינעכוז

 ןָׂשְּפַח רעד (ס) רעכוז

 םיִנָיְנַעָה ןֵכֹּת ,ַחֵּתְפַמ רעד (ןע) לטעצכוז
 לֹוז רעד לוז

 םִזְמַז װ ןעזמוז

 םּוזְמִז יד (ןע) יירעזמוז

 ץִיַקְּב װדַא רעמוז

 אָטְיַק ,ץִיַק רעד (ס) רעמוז

 טִיַק רעד (ןע) ורּפָארעמוז

 יָציֵק ידַא קידרעמוז

 הָנָטיַק יד (ןע) גנוניווורעמוז
 רָּפְרַּפ סָאד (ך) עלעגייפרעמוז
 תּונָטְיַק ,טִיַק צמ ןעירעפרעמוז
 -תֶרָהַּב ,ׁשֶמָנ סָאד (ך) עלעקנערּפשרעמוז

 ץִיִק
 קַקָר ,סָּפְרִמ ,ׂשָּפְרִמ ,הָצְּב רעד (}) ּפמוז

 ׂשָּפְרִנ ,יִנָעְבֹוט ,יִתָצִּב ידַא קיּפמוז

 ,טיִטְבַא ,ןֶלֶּגַמ רעד (לגייפ) לגױּפּפמוז

 קֵׂשְקיִׂש
 רַב ,ןֵּב ,ןָּב רעד (ןיז) ןוז

 הָּמַח ,הָׁשְמִׁש ,ׁשֶמָׁש יד (ןע) ןוז

 ׁשֶמֶׁש "ןוז
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 הָריִהְצ ,הָחיִרְז יד ({) גנַאגפיוא-ןוז

 ןיֵּב ,הָעיִקְׁש יד (|) גנַאגרעטנוא-ןוז
 תֹוׁשָמְּׁשַה

 ףֶזֹׂש ,ףּוזׁש יד (ןע) גנונערבּפָא-ןוז

 - ׁשֶמֶׁשיִַחַר יד (רעדעב) דָאּבנוז
 ןֹופָּזִׁש רעד (|) דנַארבנוז

 ׁשֶמָׁש יִפְקְׁשִמ צמ ןלירבנוז

 תיִנָאְצִי ,תיִנָקְפַנ ,הָקָפַנ ,הָנֹוז יד (תו) הנוז

 ןָנְתֶא סָאד (רע) טלעג-הנוז

 תֹועָׁש ןֶבֶא ,ׁשֶמָׁש-ךֹועְׁש רעד (ס) רעגייזנוז
 םֹוי ,'א םוי רעד (ס) קיטנוז ,גָאטנוז

 ןֹוׁשאִר

 'א םֹוי לֶש ,ןֹוׁשאִר םֹוי לֶׁש ידַא קידקיטנוז

 הָּמַחַה תַנְׁש סָאד (}) רָאינוז

 יִׁשְמִׁש ידַא קינוז

 תּוריִהְּב יד (}) טייקינוז
 רעד (}) גנַאגרַאפ-ןוז ,גנַאגרַאפנוז

 הָּמֵחַה תַעיִקְׁש ,הָעיִקְׁש
 הָּמַח יּוּקִל יד (ןע) גנולקנוטרַאפ-ןוז

 לֹודָּג רֹוזֲחַמ רעד (ןע) לקיצנוז
 תיִנָּמַח יד ({) זיורנוז

 ׁשֶמָׁש ןְרָק רעד (}) לַארטשנוז

 ליִהָא ,הָּיִׁשְמִׁש רעד (ןע) םערישנוז

 ׁשֶמָׁש תַּכַמ רעד (געלש) גָאלשנוז
 דיִזָנ ,קֶרָמ יד (ן) ּפוז

 הָמיִגְל רעד () ּפוז

 םֹגָל װ ןּפוז

 תיִקָרְמ יד (ס) עזַאװנּפוז
 הָׁשִא ,הָבֵקְנ ,איִה גָארּפ יז

 עַבֶׁש ,הָעְבִׁש ווצ ןביז

 םִיַתָעְבִׁש ידַא קיכַאפנביז

 עָּבִׁשְמ ידַא קיטנַאקנביז
 יִעיִבְׁש ידַא טעביז

 יִצֵחָו ׁשֵׁש ןבלַאהטעביז

 תיִעיִבְׁש ,הֵּיִעיִבְׁש סָאד (ךע) לטעביז

 גיי = גנַאגפיוא-ןוז

 תיִעיִבְׁש ידַא עטעביז

 םיִעְבִׁש ווצ קיצעביז

 םיִעְבִּׁשַה ידַא טסקיצעביז

 הֵרְׂשָע-עַבְׁש ,רָׂשָע-הָעְבִׁש ווצ ןצעביז

 הֵרְׂשָע-עַכְּׁשַה ,רָׂשָע-הָעְבִּׁשַה ידַא טנצעביז

 ןֹוחַצְנ רעד 60 גיז

 ןֹותָלקֲע ,ְּךֶסְכֶס רעד (|) גַאזגיז

 לָּתְפִמ רעד (|) געו-גַאזגיז

 יָנָלֹותְּפ ,לּותָּפ ,ׁשֵּקִע ,ןֹותֶּלִקֲע ידַא קיגַאזגיז

 תֶמָתֹוח ,םָתֹוח רעד (ןע) לגיז

 הָעָּבְטַה יד (ןע) גנולגיז
 ׁשבָּכ ,ַחֵּצַנ ,ַחֹצָנ װ ןגיז

 ׁשֵבֹוּכ ,ַחֵצַנְמ רעד (ס) רעגיז

 יִנֲחְצַנ ידַא שירעגיז

 ַחּוצִנ יד טייקשירעגיז

 ַחֹוצָנ ידַא ךַײרגיז

 ַחּוצִנ יד (}) טײקכַײרגיז

 םֹורָּד רעד (}) דיז

 ַחּוּתִר ,הָחיִתְר ,הָחְתִר יד (ןע) גנודיז

 הֶּזַח ,בָׁשֹומ ,בּוׁשִי יד (ןע) גנולדיז
 תַחָטַה ,הָצָאָנ ,ץּואְנ ,ףּוּדִּג יד (ןע) גנולדיז

 םיִרָבְּד
 ףּוּדִּג תַּלִמ סָאד (רעטרעוו) טרָאװלדיז

 ְךלְׁשַה ףֵרָח ,ףֹרָח ,ףֹזנ ,ףֶּדַּג י ןעלדיז
 םיִצּוּקִׁש

 ִנָפְִּּג ,יִנָפְזֹונ ידַא קידנעלדיז

 תּונְפְּדִּג ,הָפיִדְּג יד (}) שינעלדיז

 הָפיִדְּג ,ףֶדֶּג יד (ןע) ַײרעלדיז

 הֹעָּב ,רֹעָס ,סֹסָּת ,ַחֵּתְרַה ,ַחֹתָר װ ןדיז

 , גּוּוְז רעד (םי) גוויז

 תֹוּדִמ יד/צמ ןשיז

 ןֵה ,םֵה נָארּפ ייז

 הָעְרְזַה ,הָעיִרְז יד (ןע) גנוייז

 תּואיִצְמ יד (}) טײקיאַײז ,טײקיַײז

 קנָי ,קִניֵה װ ןגייז



 עקליּפש-רעכיז -- קידעגייז

 קֵנֹוי ידַא קידעגייז

 תֹואָרְתִהְל ,םֹולָׁש רעד טנוזעג ַײז

 ןֹועָׁש רעד (ס) רעגייז

 תֶלֶטָטְמ רעד (ןע) ורמוארעגייז

 גֹוחָמ רעד (ס) רעזַײוװרעגיײיז

 ןֶעֶׁש רעד (ס) רעכַאמרעגייז

 תֶקֹניִּת ,קֹוניִּת סָאד (רע) דניקגייז

 יִׁשָמ רעד דַײז

 יִׁשָמ-תַעַלֹוּת רעד (םערעוו) םערָאװדַײז

 ןיִדָע ,יִיָׁשִמ ידַא קידַײז
 יִׁשָמ סָאד סנדַײז

 ןֵקָז ,אָּבַס ,בָס רעד (ס) עדייז

 ְךַרְבַא רעד קישטנַאמרעגנוי רענעדַײז

 יִׁשָמ רַיְנ סָאד (|) ריּפַאּפדַײז

 יִׁשָמ יאֹּוַט סָאד (ךע) לרעטַאלפדַײז
 ,דּוּמַע ,הָאֵּפ ,עֶלֵצ ,ןְפֹּד ,דַצ יד (}) טַײז

 רָבֵע ,אָרְטִס
 דַצְּב דַצ טַײז-ַײב-טַײז

 ןִמְל ,זָאֵמ ּפערּפ טַײז

 יִרְטִס ,יִדָדְצ ידַא קיטַײז
 תּייִדָדְצ יד (}) טײקיטַײז

 רָׂשָּב חַתְנ ;(רפסב) דּוּמַע סָאד (ךע) לטַײז

 (סופד רודיס) דֹּוּמִע יד (ןע) גנולעטשנטַײז

 'סופד רודיס) דֵּמַע װ ןלעטש ןטַײז
 הָרְמִּת ,ביִצְנ ,קּוצָמ ,דּוּמַע רעד (}) לַײז
 סָנֹולְּכ רעד (}) לַײזטנורג --
 וָטְס יד (ס) עירעלַאגנלַײז

 תֶפָצ ,תֶרָתֹוּכ רעד (ּפעק) ּפָאקלַײז

 הָפָׂש הֹׂשָע ,הֵּפַׂש װ ןעמייז

 יז תֹואָה רעד (ס) ןייז

 הֹהָׁש ,הֶיָה װ ןַײז

 ֹוּלֶָׁש ידַא/סַאּפ יז

 תּוׁשִי ,הָיְוֲה סָאד ןַײז

 אָליִמ ,אָחיִנ ןַײז לָאז --
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 ֹוּדְצִמ יז ןופ .ֹונֲעַמְל יז רַאפ:ןגעװטענַײז

 (ןַײז :האר ) ןענעז ,ןענַײז
 ַעֹרָז װ ןעייז

 רֵרָּב הֶּפַנ ,ןֵּנַס י ןעַײז
 הָּבִרְמ הָּדִמִּב ,דֹאְמ ודַא רעייז

 ןֶהּלׁש ,םֶהָּלֶׁש ידַא/סַאּפ רעייז

 רֹואְׂש ,תֶרֵּמַׁשְמ ,תֶנָּנַסְמ רעד (ס) רעַײז

 שּוּבִּכ ,ץּוּמִח יד (ןע) גנורעַײז

 יז רַאפ ;ןָּדצִמ ,םֶּדִּצִמ 'ז ןופ:ןגעווטרעייז

 ןםֶנֲעַמְל
 הָצְמֲח סָאד סרעַײז

 ןֹוּבַס רעד (}) ףייז

 ןּוּבִס יד (ןע) גנופייז

 ןֹוּבַס לָׁש ,יִנֹוּבַס ידַא קיפייז
 ןֵּבַס וו ןפייז

 ֹוּבַס תַעּוּב רעד (}) זָאלבנפייז
 יאַנֹוּבַס רעד (ס) רעדיזנפייז

 הָנָּבְסִמ יד (ןע) ַײרעדיזנפייז
 ןֹוּבַס-ףֶצֵק ,ףֶצָק יד (ןע) םיושנפייז
 תיִנֹוּבַס רעד (}) ץנַאלפ-ףייז
 ֹומְצַעְּב ,ֹומְצַעְל נָארּפ ְךיז

 ֹומְצַעְּב,ְּךֶמְצַעְּב ,יִמְצַעְּב "ךיז
 ,חַטָּב ,יִאְּדַ ,יִּדַו ,יאַּדַו ,טְלְחֶהְּב ידַא רעכיז

 ןֵכָא ,ןֹוכָנ לֶא .ַחּוטָּב
 ,הָחְטִּב ,תּוחיִטְּב ,ןֹוחָטְּב יד ({) טייהרעכיז

 תּואְּדַו ,חָטְבִמ

 יָנֹוחְטִּב ידַא ךעלטייהרעכיז

 ןֹוחָטְּבַה תֶצֵעֹומ רעד טַאר-טייהרעכיז
 רֹוצֲעַמ ,הָרְצִנ רעד (ןע) לגיר-טייהרעכיז

 (קשנב)

 ְךיִתָנ ,ַחּוטְבִה ,ַחּוטְּב יד (ןע) גנורעכיז

 ןֹוחָּטִּב תַּכְס יד לדָאנ-רעכיז

 ,הָחְטִּב ,ןֹוחָּטִּב ,תּוחיִטְּב יד (|) טייקרעכיז

 תּואְּדַו ,חָטֶבִמ

 ןֹוחָּטְּב תַּכִס יד (ס) עקליּפש-רעכיז
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 הָרָבֲה רעד (}) בליז

 ףֶסֶּכ סָאד רעבליז

 ףֵסְפַסְּכ ,יִּפְסַּכ ידַא קיטרַארעבליז

 ִּפְסַּכ ידַא קידרעבליז
 ףֶסֶּכ יִלְּכ סָאד/צמ גרַאװרעבליז

 ִּפְסַּכ ידַא ןרעבליז

 ףיִסְכַמ ידַא ("ךיז) קידנרעבליז
 ןּונְבַל רעד שיפרעבליז

 ףֶסֶּכ ַעּבְטַמ ,ףֶסָּכ רעד (רע) קיטשרעבליז

 ףֶּסַּכ רעד ({) דימשרעבליז
 לּוזְלִז רעד (םי) לוזליז

 לָזְלִזִמ ידַא קידלוזליז
 רֶׁשַּפ ,תּועָמְׁשַמ ,םַעַט ,ׁשּוח רעד (ןע) ןיז

 רֶמָז סָאד (רע) דילגניז

 ןנָר ,רֵרֹוׁש ,רֵּמַז ,ריִׁש װ ןעגניז

 רֵרֹוׁשְמ ,רָׁש ,רֵּמַזְמ ,רָּמַו רעד (ס) רעגניז

 ,הָמְׁשַא ,םָׁשָא ,הָאְטֶח ,הָאָּטַח ,אָּטַח יד דניז

 ןֹוָע ,הָרֵבַע ,עַׁשָּפ
 לַעַּב,ןיְרַבַע ,ןָחְרַס ,עָׁשְפִנ ,רֵטֹוח ידַא קידניז

 עֵׁשֹוּפ ,יאַמְׁשַא ,הֶרֵבֲע
 הָרֵבֲע רֹבָע ,הֹוָע ,ַעׂשֶּפ ,אֹטֶח װ ןקידניז

 לַעַּב ןִירַבֲע ,אָטֹוח רעד (ס) רעקידניז

 ַעֵשֹוּפ ,יאַמְׁשַא ,הֵרֵבֲע

 ךֶּפַּכ יד (ןע) גנובעגרַאפדניז

 -ֵׁש ןַמְּזִמ נָאק/ּפערּפ טניז

 יִדֹועֵמ בעל ךיא טניז
 יָנֹויְגֶה יִּתְלִּב ,םַעַט יִלְּב ידַא זָאלניז

 יִתֶּפ יד (}) טײקיזָאלניז
 בֵל םּוטָא רעד (עזָאלניז) רעזָאלניז
 ןָתְוַאַּת ,ןֶוֲאַּת ,יִנָׁשּוח ,יִׁשּוח ידַא ךעלניז

 תּויָנָׁשּוח ,תּוּיִׁשּוח יד (}) טייקכעלניז
 ,הָעיִקְׁש ,ַעּוּקִׁש ,ַעּוּבִט יד (ןע) גנוקניז

 הָליִלְצ
 ללָצ ,עַקָּׁשִה ,ַעֹקֶׁש ,ַעֹבָט וי ןעקניז

 קֹותָמ ידַא סיז

 תונז -- בליז

 ןָדֲעַמ סָאד גרַאװסיז
 תּוקְּתַמְתִה ,קּוּתִמ יד (ןע) גנוסיז

 אֹלָו ,אל םִא ,תֶרֲחַא װדַא טסיז

 ןֹודָמְחֶנ ,ןֹודּומֲח רעד רעקניסיז

 קֵּתְקַתְמ ידַא ךעלסיז
 קֶּתְמַה וו ןסיז

 דָמְחֶנ ,דּומָח ,קֹותָמ רעד רעסיז

 ,הָקיְתְמ ,קָּתְמַמ ,תּוקיִתְמ יד (}) טייקסיז

 תּודָמְחֶנ ,הָנָּדְגִמ ,דָמֹח
 (הקשמ) הָמיִגְל רעד 0 ּפיז

 הָרָבְּכ רָּבְכִמ ,הָפָנ יד (ן) ּפיז
 רּורַּב ,הָריִבְּכ ,יּוּפָנ יד (ןע) גנוּפיז

 רֵרְּב ,רבָּכ ,הָּפַנ ,הֹפָנ װ ןּפיז

 (הקשמ) םֶגָל וו ןּפיז

 הָחָנֲא ,הֹקָאְנ ,קַאַנ ,הָקְנֲא רעד (}) ץפיז

 חֶּפיְתִה ,ַחֵנָאָה ,קֹנָא ,קֹאָנ װ ןצפיז

 זּוּכַע ,בָׁשֹומ ,תֶבָׁש רעד (}) ץיז

 !בֵׁש !ץיז
 ,הָביִׁשְי םֹוקְמ סָאד (רעטרע) טרָאציז

 בָׁשֹומ ,תֶבָׁשֹוּת

 בָׁשֹומ ,הָביִׁשְי יד (ןע) גנוציז

 בשִי װ ןציז

 בָׁשֹוּת ,ןֶבְׁשִי רעד (ס) רעציז

 ,הָביִׁשְי םֹוקְמ רעד (רעצעלפ) ץַאלּפציז

 בֶׁשֹומ ,תֶבָׁשֹוּת

 תּונָלְבַס סָאד שיילפציז

 תֶבֶׁש תַתיִבְׁש רעד (}) קַײרטסציז

 ׁשיִא ,רָכָז רעד (םי) רכז

 ןֹורָּכִז רעד (ס) ןורּכז

 יִנָדְרֹוט ידַא ענדילז

 תּונָדְרֹוט יד (}) טייקענדילז
 ןָדְרַט רעד רענדילז

 הָפּוקְּת ,הָנֹוע רעד (םי) ןמז

 ליִלֵא אֵפֹור רעד (ס) רעכַאנז

 ףּואָנ ,תּונְז יד תונז



 טייקשירענלעז -- רעלקעמ-תונז

 תֹונֹוז-הֵעֹור רעד (ס) רעלקעמ-תונז

 הֵאְרּו אֹוּב ,הֵאְרּו אֵצ נָאק עז

 ,תּואְר ,הֶאְרַמ יד (ןע) גנועז ,גנואעז

 הָׁשיִגְּפ ,הָזֲחַמ ,ןֹויְמִּד ,םֹולֲח ,תּוזָח ,הָּיִאְר
 הָרְּבִו יד (ס) ערבעז

 הָרֵזְגַמ ,רֹוּסַמ ,רֹוׂשַמ יד () געז

 הָריִסְנ יד (ןע) גנוגעז

 ףֶנָּכ ,ׂשָרְּפִמ רעד (ןע) לגעז

 תיִרֹוּסַמ ,תיִרֹוׂשַמ סָאד (ךע) לגעז

 גֵלְפַה ,טּוׁש װ ןעלגעז
 ןֶּפַס ,יאַּמַי ,לֵבֹוח רעד (ס) רעלגעז
 תּוחְּלַמ ,תּונָּפַס יד ַײרעלגעז

 ׂשֶרְפִמ תַּינֲא יד ({) ףישלגעז

 תַריִס ,תיִׂשָרְפִמ סָאד (ךע) לפישלגעז

 םיִׂשָרְפִמ
 הָרָּפַמ יד ({) לימגעז
 רֶּסַנ ,רֹסָנ װ ןגעז

 תֶרֹׂשְנ ,תֶרֹסְנ סָאד ץכעגעז

 הָמיִנ-רֹוּסַמ סָאד (ך) עלעגעז
 ,תּואְר ,הָאְרַמ יד (ןע) גנואעז ,גנועז

 הָׁשיִגְּפ ,ןֹויְמִּד ,םֹולֲח ,תּוזָח ,הֵּיַאְר

 הָיְוְר ,הָעָּבְׂשַה ,עַבֹׂש יד טעז

 7 תֹואָה טעז
 ןיִזֵמ ידַא קיטעז

 הָיְוְר ,הָעָּבְׂשַה יד (ןע) גנוקיטעז

 הָוְרַה ,ַעֵּבְׂשַה וװ ןקיטעז

 הֵּוַרְתִה ,ַעֵּבַּתְׂשִה װ ךיז ןקיטעז
 ןיִּתַׁש ,םיִׁשִׁש ווצ קיצכעז

 םיִׁשְׁשִמ קֶלַח ידַא טסקיצכעז

 הֵרְׂשָע-ׁשִׁׂש ,רָׂשָע-הָׁשֶׁש ווצ ןצכעז

 הֵרְׂשֶע-ׁשִּׂשַה ,רָׂשָע-הָׁשִּׁשַה ידַא טנצכעז

 תּוהָז יד טייקיבלעז
 ...ֹומָצֵע ,ְךֶמְצַע ,יִמְצַע װדַא טסבלעז

 ,ׁשֶפָנ תּוריִסְמ יד (ןע) גנורעפָא-טסבלעז
 ׁשָפָנ ףּורֲח
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 ,תיִגיִלְבַמ יד (ןע) גנושרעהַאב-טסבלעז

 הָגָלְבַה
 תיִמְצַע הֶרָּכַה סָאד ןַײזטסּוװַאב-טסבלעז

 הָרָּדְגַה יד (ןע) גנומיטשַאב-טסבלעז

 תיִמְצַע
 ׁשָּגְרַמ סָאד (|) ליפעג-טסבלעז
 הּולְטַּבְתִה יד (ןע) גנוצעשגנירג-טסבלעז
 תּונָיְדַר יד (ןע) גנושרעה-טסבלעז
 יַּדַר רעד (ס) רעשרעה-טסבלעז
 דֹובָּכ ,תּודְּבַּכְתִה יד (ס) עדריוו-טסבלעז

 יִמְצַע
 ֹומְצַעְּב ַחּוטָּב ידַא רעכיז-טסבלעז
 יֵמְצַע ןֹוחָטְּב יד (}) טייקרעכיז-טסבלעז
 תּורְּמַאְתִה רעד (}) ביול-טסבלעז

 ,תיִמְצַע הָבֲהַא יד (ס) עביל-טסבלעז
 תּוּיִכֹנָא

 דּוּבֶא ,תּודְּבַאְתִה רעד (}) דרָאמ-טסבלעז
 תַעַדָל ֹומְצַע

 דַּבַאְתִמ יד (ס) רעדרעמ-טסבלעז

 תּופְַּּתְסִה ,תּוּדְרַמ רעד (ןע) ןַײּפ-טסבלעז
 יּונִע ,תּונָפְּגַס יד (ןע) גנוקינַײּפ-טסבלעז

 ׁשֶפְנ
 ףֵגַּתְסִמ ,ןָפְּגַס רעד (ס) רעקינַײּפ-טסבלעז
 ןָבּומ ידַא ךעלדנעטשרַאפ-טסבלעז

 ויָלֵאֵמ
 תיִמְצַע הֶּנַגֲה יד (}) ץושבלעז
 ּולָּת יִּתְלּב ,יאָמְצַע ידַא קידנעטשבלעז
 תּואיִצְּמַה רַקָי ,יִרֹוקְמ ,ריִדָנ ידַא םַאזטלעז

 תּויְרֹוקְמ ,תּוריִדְנ יד ({) טײקמַאזטלעז

 םיִקָרְפִל ,תֹוקֹוחְר םיִּתִעְל ידַא ןטלעז

 תּואיִצְּמַה רֵקָי ,תּוריִדְנ יד (}) טייקנטלעז

 ,אָבָצ ׁשיִא ,יאֵרּוט ,לֵּיַח רעד (ס) רענלעז

 ַּגְלַק
 לֵיֲח לֶׁש ,יִלָּיַח ידַא שירענלעז
 םיִלָּיַחַה דַמֲעַמ סָאד טייקשירענלעז
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 הָדֹוס יֵמ סָאד רעסַאװרעצלעז

 הָּיִחְלִמ סָאד (ךע) לרעצלעז
 לֹוח ריִּגְרַג סָאד (ךע) לדמעז
 תיִנָמְחַל ,הָּיִנָמְחַל רעד למעז
 דיִמָס ,תֶלֹס סָאד לעמלמעז

 ֵּכּתֶסִה ,הֹזָח ,הֹאָר װ ןעז

 הֵאָרְתִה װ ךיז ןעז

 ְךּורֲח יד (ןע) גנוגנעז

 ְךֹרָח װ ןעגנעז

 ,ַחּוּלִש ,רּוּדִׁש ,רּוּגַׁש יד (ןע) גנודנעז

 תּוחיִלְׁש

 טֵחְלַא ,רֵּדַׁש װ ןדנעז

 רֵּדַׁשְמ רעד (ס) רעדנעז

 איִׂש ,הָּגֶסִּפ ,דֹקְדִּקַה תַּדִקְנ רעד (}) טינעז

 דֶגָנ חָתֹוּת רעד (}) טַאמרַאה-טינעז

 םיִסֹוטְמ

 רַהֹצ יד (ס) עינילטינעז
 (ןַײז :האר) ןענַײז ,ןענעז

 לָּדְרַח רעד (}) טפענעז

 םֶּׂשַבְמ ידַא קיטפנעז

 תּומיִעְנ ,רֶׁשֹא יד (}) טייקיטפנעז
 אֵּסִּכ סָאד (ןע) לסעז
 הָּיִאְר ,ַחֵּתִּפ ידַא קידוועעז

 תּויִאְר יד (}) טייקידוועעז

 הָאֹור רעד (ס) רעצז

 הָיִאְר תַּדִקְנ רעד (}) טקנוּפעז

 ריִרְפַצ רעד (}) ריפעז
 ןֹוחָּקִּפ יד (|) טייקיעפעז

 "גְנֶבְז" ,הָּכִמ ,הָטָבֲח ,הָּמִלֲהַמ רעד (ן) ץעז
 (סופד) רּוּדְס ;הָעיִקְׁש יד (ןע) גנוצעז

 תֶרֶּדְסַמ יד (ןע) ןישַאמ-ץעז

 (סופד תויתוא) רֶּדַס ;בֵׁשֹוה וו ןצעז

 רֶּדַס ,רֶּדַסְמ רעד (ס) רעצעז

 הָרּוׁשְמ רעד (ןע) לקניוורעצעז
 הָרְּדְסַמ יד (ןע) ַײרצעז

 ךיז ןערַאשז -- רעסַאװרעצלעז

 קיִּקַׂש סָאד (ךע) לקעז

 ׁשֵׂש ,הָׁשִׁש ווצ סקעז

 הֶׁשִׁשְמ ,הָׁשִׁשְמ יד (טנעוו) טנַאװסקעז

 בֵּקְעְמ ידַא קיטנעווסקעז

 תּותְׁש ,תיִׁשִׁש ,הָּיִׁשִׁש סָאד (ךע) לטסקעז

 תיִׁשָׁש ,יִׁשִׁש ידַא טסקעז

 יִצֲחָו ׁשֵמָח ןבלַאהטסקעז
 ׁשֶׂש הָעָׁשְּב װדַא טסקעז

 תֹודיִחְי ׁשֵׁש לֶׁש ַעַּבְטַמ רעד (ס) רעסקעז

 ִיַּתְׁשִׁש ידַא קיכַאפסקעז
 סיִּכ סָאד (ך) עלעקעז
 םּולָּכ אל ,סָפֶא רעד (ס) ָארעז

 הָביֵׂש ,הָנְקִז יד הנקיז

 שיִׁשָק ,ןֵקָז רעד (םי) ןקז
 עֶרָז יד (םי) ערז

 עַרְּזַה תַטּוּלַּב רעד (}) זירד-ערז

 ןִקְבַא סָאד (ךע) לגנעטש-ערז
 עֵּדְרַפְצ יד (ס) עבַאשז
 הֶּדִלֲח רעד (ס) רעװַאשז

 הָדָלְחַה ,דּוּלִח יד (ןע) גנורעװַאשז

 דֵלְחַה װ ןרעװַאשז

 דֶלֶח-לַא ידַא ַײרפרעװַאשז

 סיִרְּת יד (ס) עזולַאשז
 תּונָיְלּול הֵׂשֲעַמ הֹׂשָע ,ןִיְלּול װ ןרילגנָאשז
 ןִיְלּול רעד (}) רעלגנָאשז

 תּונָיְלּול יד (ןע) ײרעלגנָאשז

 יֵאָבְצ רֵטֹוׁש רעד (}) רַאדנַאשז

 הָרּוצ ,ביִט ,ןיִמ ,גּוס רעד (ס) רענַאשז

 ןְרֹׂטְקִמ רעד (}) טעקַאשז

 טֵהֵל רעד (|) רַאשז

 שיִדיִי ,טֹויְדָה ןֹוׁשְל רעד (ןע) ןָאגרַאשז

 (םיללובתמ לש םהיפב)

 יָנֹוּגְריַז ,טֹויְדֶה ןֹוׁשְלִּב ידַא שינָאגרַאשז

 בֹוטרק ,םֹׂשְמָׁש ,רֵּגְרַּג יד (ס) ענרַאשז

 ְךֹעֶּד ,םֹמָע װ ךיז ןערַאשז



 לקעבערשז -- עקרַאשז

 הָמיִנ אֹולְמ ,טְרק ,רֵּגְרַּג יד (ס) עקרַאשז

 ףיִזְפיִז ,ץָצָח רעד (}) ריוושז

 םיִׁשיִא לֵדֲח ,לֶבָנ רעד (סע) קילושז

 םּוזָמִז ,הָׁשְוִא רעד (ןע) םושז

 םּוזְמִז יד (ןע) גנומושז

 זֹזָּפ ,םָזְמַז ,שּוַא וו ןעמושז

 םיִדיִסֲח לָׁש ֹויְלֲע ליִעְמ יד (ס) עציּפושז

 תיִׁשּוּפִח רעד (סע) קושז

 רּוגָע ,הָיְכּורְּכ רעד (}) ףַארושז

 םיִטְפֹוׁש רָבָח יד (ןע) ירושז

 ףֵּסַאְמ ,תֵע-בַתְּכ רעד () לַאנרושז

 יאַנֹוּתִע רעד (}) טסילַאנרושז
 תּואָנֹוּתִע יד קיטסילַאנרושז
 יֵאָנֹוּתִע ידַא שיטסילַאנרושז

 ףָטֶק ,ןֶרָטִע ,ףֶרֶׂש ,רֶפֹּכ יד (ס) עציווישז
 הָיִזָח ,ןֶרֹטְקִמ רעד ({) טעלישז

 םֹׂשָנ װ ןעּפישז

 תֶׁשָרְבִנ רעד (}) לָאדנַארישז
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 בֵרָע רעד (}) טנַארישז

 יִרֵמְנ לָמָּג ,הָפָרייְג רעד (סע) ףַארישז

 בֵסָה ,בֹרָע װ ןרירישז

 תּובְרֲע יד (ס) ערישז

 ץֶרָאָה-םַע ,רּוּב רעד (סע) בָאלשז

 הָמיִגְל רעד (סע) קָאילשז

 ,ףַּכַה אֹלְמ ,ןְפֹח יד (ס) עינעמשז

 דַּיַה אֹלְמ

 רֵרֹונְׁש װ ןעווערבעשז

 יֵנָתְבַעַר ידַא ענדעשז

 תּונָתְבַעַר יד טייקענדעשז

 תֹוא ,הָּכָס רעד (ןע) ןָאטעשז

 תיִּפְקִמ רעד ןיטַאלעשז
 יִּנֹלַע ,ןֹואָּג רעד (ס) ינעשז

 הָעּונְּת ,הָוֲחַמ ,הָדיִנ רעד ({) טסעשז

 תֹוצּונְּת תּיִׂשֲע יד (ס) עיצַאלוקיטסעשז
 תֹוצּונְּת הֹׂשָע װ ןרילוקיטסעשז
 ןֹוסּוס ,חָיְס סָאד (ךע) לקעבערשז



 ח תֹואָה יד/רעד ח

 רֵבָח לָׁש רּוצק 'ח

 ַעְרִמ ,הָעֵר ,ַעֵר ,רֵבָח רעד רֿבח
 הָיִפּונְּכ ;הָרְבֶח ,רָבָח יד הרבח
 ,קיִּזַמ ,בָבֹוׁש רעד (טַײלהרבח) ןַאמהרבח

 ןֶטָׂש רֹוכְּב
 אָׁשיִּדַק הָרְבֶח יד (ס) אשידק הרבח

 תיִמְרּוּת ,הָיְפּונְּכ יד (ס) אתורבח

 הָרֵבֲח יד (ס) ןירָאטרבח
 הָעֵר ,הָרֵבֲח יד (ס) עטרבח

 אֵּיַרְבח צמ !םירבח
 יִתּורְבַח יִדַא שירבח
 תּועְר ,תּורֵבֲח יד ({) טייקשירבח
 תּועְרַמ ,תּועְר ,תּורֵבֲח יד ({) טפַאשרבח
 דיִא ,(ידוהי אֹל) גַח ,אָּגֲח יד (ס) אגח

 הֶׂשיֵׂש ,הָוְדָח יד (ס) הוודח

 רֶדָח רעד (םי) רדח

 דיִמְלַּת ,רַעַנ סָאד (ךע) לגניי-רדח

 בּויְח ,בֹוח רעד (תו) בוח
 בֹוח תַּיִבְּג ,הָאָּׁשַמ רעד ןָאמפיוא-בוח
 בֹוח קּולְס ,הָעיִרְּפ רעד (|) לָאצּפָא-בוח
 תַטִמְׁש רעד (ס) םוירָאטַארָאמ-בוח

 םיִפָסְּכ
 חַרָי ,ׁשֶדֹח רעד (םי) שדוח

 יֵׁשְדֲח -שדוח
 ןֹוחְרַי רעד (}) לַאנרושז-שדוח
 יִׁשְדָח ידַא ךעלשדוח
 הֶּדִנ ,תָסְו רעד (}) דָאירעּפ רעכעלשדוח
 תיִנֹונְצ סָאד (ךע) לכעטער-שדוח

 ,לּוּתִה ,זּוּב ,תּונָגֲעַל ,גַעֵל רעד (ן) קזוח

 ןֹוצָל ,קֹוחְׂש ,סָלֶק

 אָלּולְטִאְו אָכּוח רעד טָאּפש ןוא קזוח

 גֹועָמ יד (ס) עסַאמירג-קזוח

 ןֹוצָל ,תּוצְצֹולְתֶה יד (ןע) גנוקזוח

 הָטיִנְס ,תּונְגֲעַל יד (ןע) גנוכַאמ-קזוח

 ןָציֵל רעד (ס) רעכַאמ-קזוח

 ןֹוצָל ,תּונָציִל יד (ןע) ַײרעכַאמ-קזוח

 זּוּב ,לֵלְתַה ,קֹחָׂש ,גַעַל ,גֵלְגַל װ ןקזוח

 הָּפְכִנ רעד (ןע) לפונ-הלוח
 תּויִמְׁשַּג ,תּומְׁשַּג יד (}) טייקידהרמוח

 ׁשָּמֲח רעד (םי) שמוח

 אָּכנִּפ ּךֵחַלְמ ,ףיִנֲחַמ ,ףֶנֹח רעד (םי) ףנוח
 קָּפְסִר ,הָּפֵח יד (ס) הּפוח

 הָּפֵח תַלְמִׂש סָאד (רע) דיילק-הּפוח

 הָּפָח לָׁש טֹומ רעד (ןע) גנַאטש-הּפוח

 דַבְּלִמ ּפערּפ ץוח

 ,חַצֵמ תּוּזַע ,תּוּזַע ,הָּפְצֵח יד (ס) הּפצוח

 םיִנָּפ יּולִּג ,םיִנָּפ תּוּזַע

 ,םיִנָּפ תּוּזַע ,םיִנָּפ זע יד (}) טײקידהּפצוח

 תּונֲצֲחַׁש ,ץֵחַׁש
 ןֵׁש ,ףָצֵחְמ ידַא קידהּפצוח

 חַצַמ

 ץֶחֶׁש רעד (סע) קינהּפצוח

 הָלֵּפַמ ,תֶלֹּפַמ :הָּבְרִח ,הָבְרָח יד (ס) הברוח

 יִע ,לֵּת רעד (גרעב) גרַאב-הברוח

 ,הָאֹוׁש ,ןָּבְרֲח רעד (סעניוב ,ס) ןברוח

 תֹוסיִרֲה ,דיַא ,תֵאֵׁש

 הָׁשּוחְּת ,ׁשּוח רעד (םי) שוח



 תסורח -- קידמשוח

 יִׁשּוח ,יִנָׁשּוח ידַא קידמשוח

 הָקָנַּפְׁשּוּג ,םָתֹוח רעד (סע) םתוח

 ריִזֲח רעד (8י) ריזח

 ףיִז רעד רָאה-ריזח

 תּוריִזֲח יד (}) טייקשיריזח

 ריִזְרַזֲח סָאד (ךע) לריזח
 טּוּלַּב יד (סינ) סונ-ריזח

 לּולְפַס סָאד (|) לכעלעשסונ-ריזח
 הֶּלִפְּת לַעַּב ,רּוּבִצ ַחיִלְׁש ,ןֶּנַח רעד (םי) ןזח

 תּונְּזַח סָאד (}) תונזח

 תּונְּזַח יד (}) טייקשינזח

 ׁשּוּרִח ,הָעָּתְפַה רעד (םי) שודיח

 עֶּתְפִמ הֹיָה װ ךיז ןשודיח

 הֵּיַח יד (ס) היח

 הָמֵהְּב ,תִיַּב תַּיַח יד (ס) היח-בוטש --

 יִמֲהַּב ידַא שהיח

 תּויִמֲהַּב יד (}) טייקשהיח

 הָסָנְרַּפ ,הָיְחִמ ,הָלָּכְלַּכ ,הָנּויְח יד (ס) הנויח

 םיִּיַח ַחּור ,םיִּיַח ,תּוּיִח סָאד () תויח

 ׁשֵחְלַמ רעד (ס) רערעװשַאב-תויח

 ןָּפְלַמ רעד (ס) רעריסערד-תויח

 ךֹוס יד (}) טסענ-תויח

 רַגּוס ,הָנּולְמ יד (}) גַײטש-תויח

 'ח תֹואָה םֵׁש יד (}) תיח

 םיִּכַח ,םָכָח רעד (םי) םכח

 הֵּיִׁשּוּת ,הָניִּב ,הָנּובְּת ,הָמָכָח יד (ס) המכח

 םּוּכִח יד (}) טייקידהמכח

 םֵּכַחְתִה װ ךיז ןהמכח

 הָּלַח יד (ס) הלח

 םֵּׁשַה לּוּלֲח רעד (ס) םשה לולח
 תָּבַׁש לּוּלִח רעד (םי) תבש לולח

 ןֹוזָח ,םֹולֲח רעד (תו) םולח

 םלָח װ ןעמולח
 לּוח װ ןַײז לח

 הָציִלֲח יד הצילח
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 הָּפ ,לָלָח רעד (}) ללח

 תיִלָלֲח יד ({) ףיש-ללח

 ףֶלֲחַמ ,ףֶּלַח רעד (םי) ףלח
 קֶלֵח רעד (םי) קלח
 ץּועְּג ;תּופְּלַעְתִה סָאד (}) תושלח

 ףֵּלַעְתִה װ ןשלח

 בֶרֹח ,בֶרָׁש יד (תו) המימח

 ןּוחָׁש ,יִבָרְׁש ידַא קידהמימח

 ץֵמָח רעד (}) ץמח

 ץֵמָח ידַא קידצמח

 יֹונ ,ןֵח רעד (ןע) ןח

 ןִח-תַּמִּג סָאד (ך) עלעבירג-ןח
 תּונְרְּדְנַּג ,תּונֲחְנַחְתִה סָאד (ךע) לדנח
 רֶּדְנַּגְתִה ,ןֵחְנַחְתִה וו ךיז ןעלדנח
 הָּכִנֲח יד (תו) הּכונח

 ייֵמְּד ,הָּכִנֲח לָׁש תֹועָמ סָאד טלעג-הּכונח

 הָּכִנֲח
 ֵּיִכִנֲח רעד (}) ּפמָאל-הּכונח

 הָּכִנֲח רַנ סָאד (ךע) לטכיל-הּכונח
 הָּפִנֲח ,הָפיִנֲח יד (ס) הפינח
 תֹוּקַלֲח יד דייר-הפינח
 בֵּבַלְמ ,דָמְחֶנ ,םיִסְקַמ ידַא קידווענח

 בּוּבִל ,םָסֶק ,תּייִנָנִח יד (}) טייקידווענח

 . ןַח תַּדַקְנ סָאד (ךע) לרעפעפ-ןח
 ץירַעמ ,דיִסָח רעד (םי) דיסח

 תּודיִסֲח סָאד (}) תודיסח

 דֶסֶח רעד (םי) דסח

 םֹולָׁשְו סַח רעד םולשו סח
 ליִוֲא ,בֵל רַסֲח ידַא העד-רסח

 םֶגָּפ ,ןֹורִָּה רעד (תו) ןורסח

 טיִׁשְכַּת ,רָבָּד רעד (םי) ץפח
 תֹוצֲח רעד תוצח

 ןיַע ,בֹׂשָח ,לקֶׁש ,רֵהְרַה װ ךיז ןהריקח

 ָנּויִע ,יִרּוהְרַה ידַא שינהרקח

 תֶסֹרֲח יד תסורח
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 תֶסֹרֲחַמ יד (ןע) לסיש-תסורח

 -רַסּומ ,הָבּושְּת ,הֶרָזֲח ,הָטָרֲח יד (ס) הטרח

 ֹויָלּכ
 הָבּוׁשְתִּב בּוׁש ,טֵרָחְתִה .װ ןבָאה הטרח

 ףיִרָח רעד (םי) ףיִרָח
 רֵחֹוּפַל רֵבֹוע סָאד (ןע) לקיטרַא ףירח

 בֵקֹונ ,ףיִרָח .ַחֵּקִּפ ידא קידתופירח

 אָּתְמַׁש ,יּוּדְנ ,םֶרֵח רעד (ס) םרח

 ,הָׁשּוּב ,הָצְמִׁש ,ןֹויִּזִּב ,הָּפְרח יד (ס) הּפרח

 הָּמִלְּכ ,םיִנָּפ תֶׁשֹּב

 הֵּנִגְמ ידַא קידהּפרח

 הָׁשּוּב ,הָּפְרֶח יד (}) טיײקידהּפרח

 ןֹוּבְׁשֶח רעד (תו) ןובשח

 שָפְּנַה ןֹוּבְׁשֶח רעד שפנה-ןובשח

 דֹמָא ,ְךֶרֲעַה ,בֵׁשֲח װ ןענובשח

 ,תֹונֹוּבְׁשֶח לֵהַנְמ רעד (ס) רעריפ-ןובשח

 בֵׁשַח

 תונתמ-ןתח -- לסיש-תסורח

 בּוׁשָח ידַא בושח

 ; דֹובְּכ ,ריּקַי ,דָּבְכְמ ,דָּבְכִנ ידַא רעבושח

 (הינפב) דֹובְכִל

 תֹודָּבְכִנ יד (}) טייקידתובישח
 ריִרְמִּכ ,תּוכְׁשַח יד (}) תוכשח

 ןֹוצָר ,הקּוׁשְּת רעד (ס) קשח

 ,ןיִאּוׂשְנ ,םיִאּוׂשְנ ,הָּנִתֲח יד (תו) הנותח

 תֹולּולְּכ

 הָלּועְּב ,הָאּוׂשְנ יד עטַאהעג הנותח

 אּוׂשָנ ,יּוׂשָנ רעד רעטַאהעג הנותח

 ,ׁשיִאְל אׂשָנ :הָׁשִא אׂשָנ װ ןבָאה הנותח

 ןֵּתַחְתִה

 תֶמָתֹוח ,הָמיִתֲח יד (ס) המיתח

 םֹתָח װ ןענעמתח

 ריִעָצ רּוחָּב רעד (םי) רוחב-ןתח

 (הפוחה םרט) ןָתָח תַּדִעֶס סָאד לָאמ-ןתח

 תֹונֹולְבֶס צמ תונתמ-ןתח



 'ט תֹואָה יד/רעד ס

 זָא ,אֹופא ,ןֵכָל ,ןֵּכ םִא נָאק ָאט

 ,אֵּסִּכ תיֵּב ,ׁשּוּמִׁש תיֵּב רעד (}) טעלַאָאט

 הָלְסַא
 ׁשּוּמִׁש- רַיְנ סָאד ריּפַאּפ-טעלַאָאט

 קָּבַט רעד (}) קַאבַאט
 הָחיִריקַּבַט קַאבַאט-קעמש --

 יאֵקָּבַט רעד (ס) רעלדנעה-קַאבַאט

 הָחיִריקַּבַט תַסְפַק יד (ס) עקרעקַאבַאט
 -קַּבַט תַסְפִק סָאד (ך) עלעטעקשילקַאבַאט

 הָחיִר

 ףֶרְפַרְׁש רעד (}) טערָאבַאט

 םֶרֵח ,רּוּסֶא רעד (ס) ובַאט

 תיִלְבַט ,הָלְבַט רעד ({) טעלבַאט
 הָלְבַט ,םיִׁשְרַּת ,ַחּול יד (ס) עלעבַאט

 םֹוּיַה רֹוא ,םֹוי רעד (געט) גָאט

 ריִכָׂש ,םֹויידַבֹוע רעד רעטעברַא-גָאט

 םֹוּיַה-רָדֵס רעד גנונעדרָא-גָאט
 ןָמֹוי רעד (רעכיב) ךובגָאט
 םֹוי ןֹועְמ יד (ןע) םייהגָאט

 ַחיִכָׁש ,יִתָרְגַׁש ,יִמֹויְמֹוי ידַא ךעלגעטגָאט

 ליִגָר
 ,תּויִמֹויְמֹוי יד (}) טיײקכעלגעטגָאט

 תּוחיִכְׁש ,הֶרְגֵׁש

 םֹוּיַה-רֹוא סָאד (רע) טכילגָאט
 ןְקֹורְתִה :םֶּדְמַּד ,ַחֹרָז װ ןגָאש

 הָלְטֶצֶא ,אָנָּת ,הָמיֵלְּג יד (ס) עגָאט
 ןֹומֹוי ,יִמֹוי ןֹוּתִע יד (ןע) גנוטַײצגָאט

 הָפיִזְנ ,יאַנְּג ,תּונְג ,יּוּנִג יד (ןע) גנולדַאט

 ט

 ףֹוָנ ,הֹנָּג װ ןעלדַאט

 ףַּד ,ןֹוטְרַק ,הָלְבַט ,ַחּול רעד (ןע) לװָאט
 ,לַעֹּפ ,הֶּלִעְּפ ,הֶׂשֲעַמ ,שַעֵמ רעד (ן) טַאט

 הָליִלֲע ,הָּדְבִע
 ,לֵלֹוּכ ,ליִלָּכ ,ןיִטּולֲחַל ,יִרְמַגְל ידַא לַאטָאט

 לָטֹוט ,לֹּכַה ּךֵַס

 יֵנָדֹור ,יִרָטיִלָטֹוט ידַא שירַאטילַאטָאט

 ,תּויְרָטיִלָטֹוט יד (}) טײקשירַאטילַאטָאט
 תּונָדֹור

 ,ַעּוקְעק (ןע) גנוריאוטַאט ,גנורַױטַאט

 הָדיִדְּג :עקַעַק תֶבֹתְּכ
 ַעֵקֲעַק װ ןריאוטַאט ,ןרָױטַאט

 הָּדְבַע יד (ן) ךַאזטַאט
 הֶׂשֲעַמְל ידַא ךעלכַאזטַאט

 ֵהָבֲא ,יִהְבַא ידַא שיטַאט
 הֶׂשֲעַמ סֶפָאְּב ידַא זָאלטַאט

 אָּבַא ,בָא רעד (ס) עטַאט

 גֵרֹוח בָא רעד (ס) עטַאט-ףיטש --

 םיִרֹוה צמ עמַאמ-עטַאט

 רָּטַט רעד (}) רעטָאט

 יִרָּטַט ידַא שירעטָאט

 הָל'אָּבַא רעד (ס) ישעטַאט

 תֶליִח ,ףּוס רעד (ס) קַארטַאט

 לָׁשֲא רעד (רעמייב) םיוב-ןקסירַאטַאט

 הֵּנַּג ,קֵצָה ,לכָא ,ַחֹדָק װ ןעשטָאט

 ןַפֹוּדַח ,הָציִרְמ יד (ס) עקשטַאט

 תַּב יד (רעטכעט) רעטכָאט

 הָלֵפְׁש ,איַּג ,יֵּג ,הָעְקִּב ,קֶמֵע רעד (|) לָאט
 ַחֹּכ ,ןֹורְׁשְּכ רעד ({) טנַאלַאט
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 ןְנֹוחְמ ,יִנֹורְׁשִּכ ידַא טריטנַאלַאט

 יָנֹורְׁשִּכ ,רֶׁשְכִמ ידַא לופטנַאלַאט
 הָמְסיִּלַט רעד (ןע) ןַאמזילַאט
 קָבָח ,הֶרְזִּג יד (ס) עילַאט

 םיִפְלְק ראַוְס צמ ןטרָאק עילַאט

 (טק  קָמֵע סָאד (ךע) לכעלָאט
 רָלֹוּד רעד (ספ) רעלָאט

 ןָלְבַ ,יִנָלְבֹוס ידַא טנַארעלָאט

 ,תּונָלְבַס ,תּונָלְבֹוס יד (}) ץנַארעלָאט
 תּוליִבְס

 לֹבָס װ ןרירעלָאט
 םּוּכִס ,לֶּדְסֶה ,רֶדָס רעד (}) קלָאט
 הָּיִנָבְגַע רעד (}) טַאמָאט

 קֵּפְלִּר ,ןָכּוּד רעד (קנעב) קנַאבמָאט

 ,םֹוסְחַמ ,הָלְלֹוס ,םֶּלַּב ,רָכָס יד (ס) עמַאט

 דג

 םֹצָע ,םֹלָּב ,םֹתָס ,רֹכָס װ ןעװעמַאט

 ןֶּפ ,אֵלָמְלִא ,ּוּלִא ,םִא נָאק רעמָאט

 יִלּוּלִא טשינ רעמָאט

 ןֹוּפְמַט ,קֶזָע רעד (ןע) ןָאּפמַאט

 ןִוָג ,הָמיִנ ,ליִלְצ ,םַעֵט רעד (רענעט) ןָאט

 לֵלֹוע ,לֹעָּפ ,הֹׂשָע װ ןוט ,ןָאט

 (לקשמ הָנֹוט רעד (ןע) ןָאט

 הָלּוכְּת ,הָסּופְּת רעד (}) שזַאנָאט

 לֹוּקַה ּהַבּג ,ליִלְצ יד (ס) עיצַאנָאט

 םִיְרִמ-ףֹּת רעד (}) רובנַאט

 הֶּפכְּב לֵׁשֹומ ,רָּבַּד רעד (ס) רעבעגנָאט

 הָעּורְּג תּוכיֵאֵמ ,לֹוז ידַא טעדנַאט

 תֹורֹוחְס רֵחֹוס רעד (ס) קינטעדנַאט

 הָעּורְּג תּוכיֵאֵמ

 םיִגּולְמַּת ,גּולְמַּת רעד (ןע) םעיטנַאט

 ;ןָּתַא ,קּוּזִח םַס ,םיִּיַח םֵס רעד (ס) קינָאט

 (הקיסומב) דָסֶי ;(הימיכב) ןֹועְבְּד

 ןְּנִגִמ ,םָעְטִמ ידַא טרינָאט
 ןּוַג ,םַעְסַה װ ןרינָאט

 טקנוּפלּפָאט -- טריטנַאלַאט

 תיִחּוׁשַא רעד (רעמייב) םיױבנענַאט

 לֹוחָמ ,דּוּקַר רעד (ץנעט) ץנַאט

 םיִדּוקְרִל םָלּוא רעד (}) לַאזצנַאט

 לּוח ,דקָר װ ןצנַאט

 םיִדּוקַר-ףֶׁשֶנ יד (ןע) גנולַײװרַאפ-ץנַאט
 קְנֵט ,לָכְמ רעד (ןע) קנַאט

 לֵּבַקְמ ,תיִלָכְמ רעד (ס) רעקנַאט

 ליִלְּצַה ּהַבֹּג רעד (ןע) לּפַאטשנָאט
 םֶאְנִמ רעד (}) טסָאט

 םיִקְׁשַּמַה רַׂש רעד (פ) רעטסַײמטסָאט

 ןֶּגַא ,לֶפֵס יד (ס) עסַאט

 (םיפלק) ףֹרָט װ ןעסַאט

 ְךׁשָמ ,בֹחָס װ ןעקסַאט

 זּומְזִמ ,ׁשּוׁשְמ רעד (|) ּפַאט

 הָרְדְק ,רּורָּפ ,ריִס רעד (ּפעט) ּפָאט

 םיִׁשָדֲע דיִזְנ ןזניל ּפָאט
 הָיִפַרְגוּפֹוט יד (ס) עיפַארגָאּפָאט
 יִפָרגֹוּפֹוט ידַא שיפַארגָאּפָאט
 הֶדְטִּפ רעד (|) זַאּפָאט

 הָפָצְפַצ יד (ס) עילָאּפָאט
 ליִׁשַּכ רעד (|) רָאּפָאט

 ,םיִדּוּרִח הֵׂשֲעַמ ,ׁשּוׁשִמ יד (ןע) גנוּפַאט

 זּומְזִמ

 ְךֹרָּד װ ןעשטּפָאט

 הָכיִרְּד יד (}) שינעשטּפָאט

 הָדיִפְר ,תּודָּפַר ,דּוּפִר יד (ןע) גנוריציּפַאט

 (םש האר ,ןריצעּפַאט םג ) דֵּפַר װ ןריציּפַאט

 דָּפַר רעד (ס) רעריציּפַאט

 יִפ ,םִיַלְפִּכ ;ּוּ ,יִגּוז ,לּופָּכ ידַא לּפָאט

 םִַנְש
 תּולְפָּכִה ,לֶפָּכ ,הָליִפְּכ יד (ןע) גנולּפָאט

 ׁשֶמָׁשייֵּכַס רעד (ס) רעעזלּפָאט
 ֶּפַּכ ,לֹפָּכ װ ןעלּפָאט
 ליִפָּכ ,לֵפֹוּכ ,ליִּפְכַמ רעד (ס) רעלּפָאט
 םִיַתְּדַקְנ רעד (}) טקנוּפלּפָאט



 ךיז ןערָאט -- ןּפַאט

 זֵמְזַמ ,ׁשׁשָּג ,ׁשֵמְׁשַמ ,שֵּׁׂשַמ ;שׂשָמ װ ןּפַאט

 דֵּפַר ,טָּפַט װ ןריטעּפַאט

 דָּפַר ,טָּפַט רעד (ס) רעריטעּפַאט

 ריק ייִטיִּפַט ,הָטיִּפַט צמ ןטעּפַאט

 תּוזְמְזַמְתִה סָאד שינעּפַאט

 דָּפַר װ ןריצעּפַאט

 דָּפַר רעד (ס) רעריצעּפַאט

 הָדָּפְרִמ ,הּיִדִּפְרַמ יד (ןע) ַײרעריצעּפַאט

 ,ֹובְרִּד ,ןָׁשְשִמ ,ןָׁשְמְׁשַמ רעד (ס) רעּפַאט

 ןֶנְכְזִמ ,ןֶּבְרִּד
 םֹּדרק ,הָצָרֲעַמ ,ןֶורִּג ,ץּפַמ רעד (ס) רעּפָאט
 זּומְזִמ ,תּינָׁשְמְׁשַמ יד (ןע) ײרעּפַאט
 םיִׁשֹוחְמ צמ סרעּפַאט

 קַּד יִׁשָמ ,הָטְפַט רעד ({) טפַאט
 ַחּול ,הָלְבַט ,הָטֶּלַּב יד (ס) סעילפַאט

 הָתּוחְנ ,תֶדְּבַכְמ ,ׁשֶּגַמ ,סֵט יד (ן) ץַאט
 הָּכַּת סָאד (ךע) לשיטצַאט

 םִיַּתְלִצְמ צמ ןצַאט

 ׁשֹוּקַמ רעד (|) קָאלגנצַאט

 םּוסְרִּכ ,הָטיִרֲח יד (ןע) גנוקָאט

 םָעְפִמ ,בָצָק רעד (ן) טקַאט

 סּומיִנ רעד (}) טקַאט

 ,תּונָסיִסְכַּת ,סיִסְכַּת יד (סע) קיטקַאט

 ֹורְמִּת

 ןְֵּבְחִּת ,ןֶסיִסְכַּת רעד (ס) רעקיטקַאט
 יִסיִסְכַּת ידַא שיטקַאט

 יִסּומיִנ ידַא שיטקַאט

 טיִבְרַׁש סָאד (ךע) לקעטשטקַאט
 םָסֶרַּכ ,טֹרָח װ ןקָאט

 ְךיִרֲעַמ ,יאַּמַׁש רעד (}) רָאטַאסקַאט
 תיִנֹומ יד (ס) יסקַאט

 ןֶלֲעַר רעד (ןע) ןיסקָאט
 דֶמֹא ,זּואָּמַׁש ,הָמּוׁש יד (ןע) גנוריסקַאט

 םֹוׁשָנ ידַא טריסקַאט

 = דֵמֲאַה ,דֹמָא ,ְּךֵרֲעַה ,םּוׁש װ ןריסקַאט
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 הָסְקַט יד (ס) עסקַאט

 ?ןֵכָא ?םָנְמֶא ,הֶׂשֲעַמְל ודַא עקַאט
 טָרָח רעד (ס) רעקָאט

 תּוטְרֶח יד (ןע) יײרעקָאט

 םֹוסֵרַּכ ,הָטִרֲחַמ יד (ןע) ןישַאמרעקָאט

 תֶטֹרֲח צמ רענעּפשרעקָאט

 (קרז) ןְקיִּת רעד (ןע) ןַאקַארַאט
 !רָבָׁש טניא ךַארַארַאט

 רָּתִיְמ ׁשַעֵר רעד סַארַארַאט

 ,רָּתִיְמ ׁשַעַר הֹׂשָע װ ןעװעמַארַארַאט

 ַחּור הֹׂשֲע

 תַחַּתְמַא ,קֵׂש ,ליִמְרַּת יד (ס) עברָאט

 קיִּקַׂש ,ןֹוליִמְרַּת סָאד (ך) עלעברָאט

 חָּקִּמַה לַע דֹמָע װ ןעוועגרָאט

 (תאלוממ) הָגּוע רעד (}) טרָאט

 הָרָסְנִמ רעד (ס) קַאטרַאט

 יּוּנֶע יד (|) ערוטרָאט

 ףגָס ,ׂשֶגָנ ,הֹנָע װ ןערוטרָאט

 ןְריֵחְמ ,ףיִרֲעַּת רעד (}) ףירַאט
 תּולְלֹוּנְתִה יד (ןע) גנולרָאט
 ְךֵּכַח ,שטָּב ,ׁשֵּפְכַה ,ללָּג װ ןעלרָאט
 ,רֵּפַעְתִה ,לֵלֹוּנְתִה ,סּפַרְתִה װ ךיז ןעלרָאט

 לַעַּנְתִה ,סֵסֹוּבְתִה
 רֹוצְעַמ ,םֶלָּב ,םֶלָּב רעד () זַאמרָאט

 ,תּומְלָּבִ ,הָמיִלְּב יד (|) גנוריזַאמרָאט

 הָריִצֲע
 רֹצָע ,םלָּב װ ןריזַאמרָאט

 רֵּתַה װ ןרָאס

 לֹועְלַע ,רַעַס ,הָפּוס יד (ס) ָאדַאנרָאט

 הֶרָט יד (ס) ערַאט

 יִּךְגִנ לֶטֵנ יד (רע) טכיוועג-ערַאט

 ןזַא װ ןערַאס

 ְךֵכַח ,שטָּב ,שָּפְכַה ,ללָּג װ ןערָאט

 ,רָּפַעְתִה ,לֵלֹוּגְתִה ,סָּפַרְתִה װ ךיז ןערָאט

 ססֹוּבְתִה
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 תּולְלֹוּגְתִה ,תּוסְסֹוּבְתִה יד שינערָאט

 (השבלהב דוחיב) תיִחְׁשַמ רעד (םי) סערַאט

 רֶּתִיְמ ׁשַעֵר הֹׂשָע װ ןעמַארערַאט

 תֶדֶּפְרַט יד (|) ףיש-עדעּפרָאט

 דָּפְרִטְמ ידַא טרידעּפרָאט

 ׁשּוק ,דָּפְרַט װ ןרידעּפרָאט

 לּובָּכ רעד (}) ףרָאט

 סיִּכ רעד (}) שַאט

 טְרָס יד (ס) עמשַאט

 (םיפלק) ףֹרָט װ ןשַאט

 סָיַּכ רעד בנג"ןשַאט
 סיִּכ לָׁש תֹועָמ סָאד (רע) טלעג-ןשַאט !

 תַחַּפְטִמ סָאד (ךע) לכיטנשַאט
 רֶלֹוא סָאד (ךע) לרעסעמנשַאט

 הָליִבְט יד (ס) הליבט
 יִפֹא ,הָנּוכְּת ,עַבָט יד (ס) עבט
 יָנָיְרְבְט ידַא שהירבט
 תַבֵט רעד תבט

 הָרָהָט יד (ס) הרהט

 הָרֲהָטישְרִק יד (רע) טערב-הרהט

 ,הָרָהָט-רַדֲח סָאד (ךע) לביטש-הרהט

 םיִתָמרַדֲח

 הָלְסַא ,תּויִחֹונ ,אָּסִּכ-תיֵּב רעד ({) טעלַאוט
 תּורֵׁש ,הָבֹוט יד (ס) הבוט
 ביִטיִמ (ס) רעוט-הבוט
 לּוּבִט יד (ןע) גנולבוט
 לֵּבְטַה ,לֹבָט װ ןעלבוט
 לֵבָּטִה ,לֹבָט װ ךיז ןעלבוט
 ליֵּבְטַמ רעד (ס) רעלבוט

 תֶרֶפֹופְׁש יד (ס) עבוט

 הָמֵתְּכ יד (ס) עזָארעבוט

 ףּוחָׁש ,ףֶחָׁשְמ ,יִנָפֲחַׁש ידַא זָאלוקרעבוט

 ,תֶׁשֶׂשְבַּג ,תֵפְחַׁש רעד (}) זָאלוקרעבוט

 תֶלְלַת
 תּונָפֲחַׁש יד טיײקיזָאלוקרעבוט

 טעבנטיוט -- שינערָאט

 דיִוָט רעד (}) דיווט

 ,הָיִׂשַע ,הֶּלִעְּפ יד (ןע) גנואוט ,גנוּוט

 תּוׂשָעַה ,הֶׂשֲעַמ

 רָיְנ תיִּקַׂש רעד (}) טוט

 לַט רעד (ןע) יוט

 הָיּוּת רעד םיױבַאיוט

 הָנֹוי יד (}) ביוט
 םּוטָא ,ׁשֶרֵח ידַא ביוט

 ׁשֶרֲח טַעְמ ,ןָזֹא-דַבְּכ ידַא ךעלביוט
 םיִנֹויְבִּד ,ןֹויְרִח סָאד טסימנביוט

 ְךֶבֹׂש ,ְּךָבֹוׁש רעד () קַאלשנביױט
 הָׁשיִרֲח ,תּוׁשרָח ,תּוׁשיִרֲח יד (}) טייקביוט

 םֵּלֶארׁשִרַח ידַא םוטשביוט

 ,םֵלֹוה ,םיִאְתַמ הָׁשָּכ ירַא רַאבגױט

 ׁשיִמָׁש
 ׁשיִמָׁש ,םֶלֹוה ,םיִאְתַמ ,רֵׁשָּכ ידַא קיגױט

 ,רָׁשָכָה ,תּורֵׁשְכָה ,תּורְׁשַּכ יד (}) טייקיגיוט

 תּויִׁשּוּמִׁש

 ,םלָה ,רֹׂשָּכ ,רֵשָּכ הֶיָה ,בֹוט היה װ ןגיוט

 םֵאְתַה
 ,יּואָר ,םיִאְתַמ ,רָׁשָּכ ידַא קידוועגיוט

 ׁשיִמָׁש
 ׁשיִּב ,לֵׁשֹוּכ ,לֵאיִמּולְׁש רעד (}) שינעגיוט

 ןֶלֶטַּב ,אָּדג ׁשיִּב ,לָּזַמ
 לּולִט יד (ןע) גנויוט

 (םיפלקב) ףּולַא יד (זַײט) זיוט

 ףֶלֶא ווצ טנזיוט

 תיִנָנְרַמ סָאד (ךע) לטעלבטנזיוט
 תיִּפְלַא סָאד לטסטנזיוט
 ףֶלֶא יִּפ ידַא ךַאפטנזיוט
 תַמ ידַא טיוט

 ,הָריִטְּפ ,תִוָמ ,הָתיִמ רעד (}) טיוט

 תּוקְלַּתְסִה
 תֶוָמ ןיִּד-רַזְּג רעד (}) לייטרוא-טיוט
 תִוָמ ׂשֶרֶע סָאד () טעבנטיוס



 רעלעקנוט -- רַאפעג-טיוט

 ,ׁשֵפָנ תַנָּכַס ,תֶוָמ תַנָּכַס יד(}) רַאפעג-טיוט

 תַחַׁש

 ,לָטֶק ,הָתָמֲה ,הָתיִמ יד (ןע) גנוטיוט

 הָטיִחְׁש ,הָניִרֲה ,תּוחְצֶרַה
 תֶוָמ אָטֵח יד דניז-טיוט

 ,טֹחָׁש ,גֹרָה ,ַחֹצָר ,לֹטק ,תֵמָה װ ןטיוט

 תֶחְׁשַה ,תֵחַׁש
 תֶוָמ-הָרְקִמ רעד (}) לַאפטיוט
 םיִאָפְר צמ עטיוט

 ,גֶרֹוהְל הָאָצֹוה יד (ס) עיצוקעזקע-טיוט

 הָתיִמ

 הָּיִוְג ,הָפּוּג ,תָמ רעד (עטיוט) רעטיוט

 רעד (ןטקנוּפ עטיוט) טקנוּפ רעטיוט

 הָתִמ הֶּדְקְנ

 ,תֶוָמ תַּכַמ דעד (ּפעלק) ּפַאלקטױט

 תֶוָמ תַּמִלֲהַמ
 יִר ,ףֶרֵעַמ ,לֶגָא רעד (ס) ןּפָארט-יוט

 תֶוָמ תִּיִמּוּד יד (}) טייקליטש-טיוט
 תֶוָמ ןיִּד-רַזְּג יד (|) ףָארטש-טיוט

 תֶוָמ תַמיֵא יד (ן) קערש-טיוט

 לּולָט ידַא קיאיוט ,קַייוט

 הֶלָלְּצַה ,הָליִלְצ יד (ןע) גנוכיוט

 ללָצ װ ןכיוט

 ןֶלְבַט ;יאֵדֹומָא ,לֵלֹוצ רעד (ס) רעכיוט

 (רופיצ)

 תּואָרּומָא יד (}) טייקשירעכיוט

 רַעַׁש רעד 60 רעיוט

 רַעֹוִׁש רעד (ס) רעטכעוורעיוט

 רַעֹוׁש רעד (טַײל) ןַאמרעױט

 ,תּורָמּומ ,תָּד תַרָמֲה יד (ןע) גנופיוט
 תּורְצַנְתִה

 תֶּד רֵמָה ,רֶצֵנ װ ןפיוט

 תֶּד רַמָה ,רֵצֵנְתִה וו ךיז ןפיוט
 ליִעָּפ ידַא ,קיאוט ,קיוט

 ְךֶמֲה ,הָפָלְחַה ,ףּוּלִח רוד (}) שיוט
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 רֵמָה ,ףֵלֲחַה װ ןשיוט

 ףֶלַחְתִֶה װ ךיז ןשיוט

 (הבע) גיִרָא ;תיִלְטַמ רעד (רעכיט) ךוט

 ׁשָּפִעְמ ,ׁשיִאְבַמ ידַא עלכוט

 (םייפנו שאר ילב) ףּוּג ;הָּיוְּג ,הָפּוּג רעד ({) לוט
 קּוּבִח רעד (ס) עילוט

 קֵּבַח װ ןעילוט

 קֵּנַּפְתִה ,קֵּבַחְתִה װ ךיז ןעילוט

 יָנֹועְבִצ רעד (ןע) ןַאּפלוט

 הָלָרְדִתק רעד םוט

 הָאְמִט יד האמוט
 אֵמָט ידַא קידהאמוט

 לֶפֶרֲע רעד (ןע) ןַאמוט

 לּוּדְּג רעד (|) רָאמוט

 ,ןַאֵס ,ׁשַעַר ,הָמּוהְמ ,הֶּלִמֲה רעד (ןע) למוט

 קּוׁשְקִׁש ,הָיְמֶה
 יִנָׁשֲעַר ,ןַאֹוס ,הָמֹוה ידַא קידלמוט

 יִנֵקֲעַצ
 תּונֵקֲעַצ ,תּונָׁשֲעַר יד ({) טייקידלמוט

 תּונָׁשֲעַר יד (ןע) גנולמוט
 קֵׁשְקַׁש ,הֹמָה ,הֹעָס ,ׁשֹעָר װ ןעלמוט
 ןרקרק ,ןָׁשֲעַר רעד (ס) רעלמוט

 לֵלֹוע ,לֹעָּפ ,הֹׂשָע װ ןָאט ,ןוט

 תיִבָח סָאד (ךע) לדנוט

 הָקיַנּוט ,הָלְמִׂש רעד (ס) קינוט

 ׁשֶלֶפִמ ,הָרָהְנִמ רעד (}) לענוט

 שֶּלַפְמ ,הָרָהְנִמ תַרּוצְּב ידַא קיטרַאלענוט
 הָרָהְנִמ רֹפָח וו ןרילענוט
 הָנּוט רעד שיפנוט
 הָליִלְצ ,לּוּבִט רעד (}) קנוט

 ,שּולְק ,םּומָע ,יִלּולְפַא ,לֵפָא ידַא לקנוט
 רֵדֹוק

 ְךֵׁשְחַה ,לפָא װ ןעלקנוט
 ּךֹוׁשָח ,ְךּוׁשָח רעד (עלעקנוט) רעלעקנוט

 רֵדֹוק
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 ,הָטְלַע ,תיִלּולְפַא ,לָפֹא יד (}) טייקלקנוט
 תּורְדק

 לֵּבְטַה ,לֵּבַט װ ןעקנוט

 ללָצ ,לֹבָט װ ךיז ןעקנוט

 הֶליִלְצ ,לּוּבִט יד (ןע) יירעקנוט

 תֶלֶלֹוצ יד (}) ףישקנוט

 קּוּסֶע ,הֶּלֶעְּפ ,הֵּיִׂשֲע יד (רע) ץכעוט

 םעֶט װ ןַײז םעוט

 רּוּבִצ ׁשיִא ,ןָּתְלַעַּפ ,ןֵקְסַע רעד (ס) רעוט

 הָטָבֲח ,טּועְׁש רעד (}) ּפוט

 טעָׁש װ ןעּפוט

 הָטָעֶׁש סָאד (}) שינעּפוט

 רֶסיִרְּת רעד (}) ץוט

 (שארה לעמ) הָליִלְצ ,הָליִבְט יד (ןע) גנוקוט

 (שארה לעמ) ללָצ ,לֹכָט וו ןקוט

 (םישנ תרהטב) תֶלָּבְטַמ יד (ס) ןירעקוט

 רּויִּת ,רּויְס ,לּויְט רעד (}) רוט

 ,הָפיֵנְצ ,ףיִנָצ ,תָפָנֶצִמ רעד (ןע) ןַאברוט

 ׁשּוּבְרַּת

 רֹוּת יד (}) ביוטלטרוט
 תּורָּיַּת רעד (ןע) םזירוט

 רָּיַּת רעד (}) טסירוט

 תּורּיַּת יד קיטסירוט
 תּורָּיַתְל -ןטסירוט

 ,אָלָּכ תיֵּב ,רַהֹס תיֵּב רעד (ס) עמרוט

 קֹוניִצ ,הָׁשיִבֲח ,רֶסֶאֵמ
 בּוּבְס ,רּויִּת רעד (ןע) יינרוט

 ַחיִרְצ ,לָּדְגִמ רעד (ס) םעדוט

 ןֵחַּב רעד (ס) םערוט-ךַאװ --

 אֵׂשַנְתִה ,םַמֹורְתִה װ ךיז ןעמערוט

 לָּדְגִמ ,ןֶרֹּת רעד (}) ץיּפש-םערוט

 הָּיִקְרִּת ,ְּךּוּפ ,ְךָפֹנ רעד (}) סוקרוט

 רֹוּת יד (}) ביוטלקרוט
 ןֹוחיִּפ ,תֹויְּד רעד (}) שוט

 תַחַלְקִמ רעד ({) שוט

 גנוטייט -- טייקלקנוט

 תֹויְדִּב ַחֹרָמ װ ןשוט

 חְּלַקְתִה װ ןשוט

 הָמיִעְּפ יד(ס) עקכָאיט רעד (}) ךָאיט

 םעָּפ װ ןעקכָאיט
 ליִלְּכ יד (ס) ערַאיט

 ףֵרְצַמ ,רּוּכ רעד (ןע) לגיט

 רֵמָנ רעד (ס) רעגיט

 לֵקָּדִח רעד ךַײטרעגיט

 יִרֵמְנ ידַא שירעגיט
 יֵׁשָּמִמ הָלָמְלַמ רעד (}) לויט
 תֶרֶפֹופְׁש יד (ס) עבויט
 רֶצֵק ליִעְמ רעד (ס) קילזיט
 רַאּתַּב אָרקִנ ,רָּתְכִמ ידַא טרילוטיט
 רֵאָּת ,רֵאּתַּב אֹרֵק ,רֵּתְכַה װ ןרילוטיט
 הֵקָּבַט רעד (ןע) ןוטיט

 תֶרָתֹוּכ ,רֶתֶּכ ,רַאֹת רעד (ןע) לטיט

 רַעַׁש רעד (רעטעלב) טַאלבלטיט

 הֶּת רעד ייט

 דֵׁש לָׁש ידַא שיבַײט

 (הנוימ) לֶזֹוּג ,לּוּפִנ סָאד (ך) עלעבַײט
 אָצְרִק ,הָּסִע ,קֵצָּב סָאד (}) גייט

 הָכיִרֲע (ןע) גנורעגלעוו-גייט

 ִכּורְכַר ,יִנִָּע ,קיִצָּב ידַא קיגייט
 תיִכּורְכַר ,תּוקיִצְּב יד (}) טייקיגייט

 לּולְבַּנ סָאד (ךע) לגייט

 הָבָרֲע יד (ס) עגַײט
 קיִצְבַּת סָאד (}) ץכעגייט

 תֶצְרִקִמ ,ץֶרֶק סָאד (רע) קיטשגייט
 ,ןיִטְׂשַמ ,ןֶטָׂש רעד (םילָאװ ,םינָא) לוַײט

 לֵזאָזַע ,תיִחְׁשַמ ,דֵׁש
 יִדָׁש ,יִנָטְׂש ידַא שינָאלװַײט
 ןָוֲחַּד סָאד (ך) עלעגעווייט
 הָסיִמְנ ,הָרָׁשְפַה יד גנואַײט ,גנויַײט

 ,הָליִטְק ,הָגיִרֲה ,הָתָמֲה יד (ןע) גנוטייט
 הָטיִחְׁש



 עקטסיּפיט -- לטייט

 רֶטֹח ,הָרָמִּת ,רָמָּת רעד (ןע) לטייט

 ןָנֲחַמ ,הָוֲחַמ רעד (ןע) לטַײט

 ,רֶמֹּת ,רָמָּת רעד (רעמייב) םיובלטייט

 הָרָמְּת
 הֶּפַּכ רעד (רעטעלב) טַאלבלטייט

 ןוחַמְּב ןַּּכ ,ַעֵּבְצַה וו ןעלטַײט
 ףַּכ רעד (}) גַײווצלטייט
 תֹחָׁש ,לֹטְק ,גֹרָה ,תֵמָה װ ןטייט

 עַּבְצַה װ ןטַײט
 עַּבְצֶאָה רעד רעגניפטַײט
 ,רּואָּב ,רָׁשְּפ ,שּורְּפ רעד (}) שטַײט

 תּועְמְׁשַמ

 (שידִיל םוגרתב) ׁשָּמֲח רעד (םי) שמוח-שטַײט

 "הָניֶאְרּו הָניִאְצ"
 רֵּבְסַה ,רָאָּב ,ׁשֵרָּפ וו ןשטַײט

 לַחַנ ,רָהָנ רעד (}) ךַײט

 ְךֶפֶׁש רעד (}) סוגסיוא-ךַײט
 ַעֹורְז רעד (ן) גַײװצּפָא-ךַײט
 לָבּוא רעד (ס) םערָא-ךַײט

 רָהָנ-בַּג רעד (}) גערבכַײט

 לַחַנ ,קיִפָא רעד (ס) רעגעלעגכַײט

 א ּבְעַמ רעד (ןע) גנַאגכרוד-ךַײט

 נ ,לַחַנ ,לָבּוא סָאד (ךע) לכַײט
 רָהָנ-ב ג יד (ןע) גנוצפעל-ךַײט
 גֶלְגַלְּפ סָאד () עלעכַײט

 ,תָצְקִמ ,קָסָּפ ,הָנָמ ,עַטָק ,קֶלֵח רעד (}) לייט

 הָכיִתֲח ,רֶתָּב
 ןֶּתִנ ,הֵּקִלֲח רַּב ,קֵּלַחְתִמ ידַא רַאבליײט

 קירָּפ ,הָּקִלֲחַל
 ןיִאָצֲחַל ,תיקָלָח ,יִקְלָח ירֵא זַײוװליײט
 תּויִקְלֲח יד טײקיזַײװליײט

 גּולּפ ,הָדָרְפַה ,הָּקִלֲח יד (ןע) גנולייט

 (טפשמ ךותב) רַצְק טָּפְׁשִמ רעד (|) ץַאזלייט

 קיִרָּפ ,הָּקלֲח רַּב ,קֶּלַחְתִמ ירַא קילייט
 ףיִפּוּג ,קיִקְלָח סָאד (ךע) לכלייט
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 םיִמָעְפִּלָׁש ,יִרְקִמ ,יִעָרֲא ידַא קילָאמליײט

 הֹצָח ,דֵרְפַה ,קֶּלַח וו ןלייט
 קיִרָּפ ,הָּקִלֲח רַּב ,קֶלַחְתִמ ידַא קידוועלייט
 תיִּפַּכ סָאד (ך) עלעפעלייט
 הָּנַכְמ ,קֵּלַחְמ רעד (ס) רעלייט
 הָנָמ יד (|) רעפיצ-לייט
 טיִרָח ,הָּדְנִּפ ,קָנְרַא רעד (ס) רעטסַײט

 סֵמָה ,רֶׁשְפַה וו ןעַײט

 ַהֹובָּג ריִחְמִּב ,רֶקָיְּב ידַא רעַײט

 ,קֶחֹמ רעד (עקנירעַײט) רעקנירעַײט

 דָמְחַמ
 ריִקָי ,רָקָי רעד (ערעַײט) רערעַײט

 ׁשֶפֶנ לַמְחַמ ;תּורְקִי ,רקִי יד (}) טיײקרעַײט

 לֹוקְמַׁשְר רעד (ס) רעדרָאקערּפײט

 רֶׁשְכִמ ,זיִרָז ידַא קיטכיט

 רֶׁשּכ ,תּוזיִרְז יד (}) טייקיטכיט

 תַחַּפְטִמ סָאד (ךע) לכיט

 תיִנָרֹוק רעד ןַאימיט

 הָאֵצ ,הָאֹוצ רעד ףוניט

 יָאֹוצ ידַא קידפוניט
 ֹויְּר רעד (}) טניט

 טֵּיַט ,ׁשֵקְׁשַק װ ןעלטניט

 טּויִט ,(הביתכב) ׁשֵקְׁשַקְמ רעד (ס) רעלטניט
 ֹויְדייֵּב ,הָתֹויְּד ,תֶסָק רעד (ס) רעטניט

 ןּונֹויְּד רעד שיפטניט

 לּוּבֶט ;חַּיִט רעד קניט

 הָליִבְט ;הָחּיִט ,ַחּוּיִט יד (ןע) גנוקניט

 ןָוָג ,הָּסִמְּת רעד (}) רוטקניט

 ַחֵרָמ ,טֶּלַמ ,טִיט ,ַחֵּיַט װ ןעוועקניט

 חַּיַט רעד (ס) רעוועקניט

 לּוּבְט ;תּוחָּיַט יד (ןע) יירעקניט

 ןיִמ ,גּוס ,הָרּוצ ,סּוּפִט רעד (}) ּפיט

 לּוּמִס יד (ס) עיצַאזיּפיט

 לֶּמַס װ ןריזיּפיט

 תיִנָבְתַּכ יד (ס) עקטסיּפיט
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 (הביתכ תנוכמב) בֹתָּכ וו ןריּפיט

 יִנֵיִפָא ,יִלְמִס ,יִסּוּפְט ידַא שיּפיט

 הָטֹוׁש ,ליִסְּכ ,ׁשֵּפִט רעד (םי) שּפיט

 ,לֶסָּכ ,תּוליִסְּכ ,תּוׁשְּפִט יד (}) תושּפיט

 תּולְכָׂש

 יּובָח ,רֵדֹוח ,קֹמָע ידַא ףיט

 קֶמֹע תַצְצִּפ יד (ס) עבמָאבפיט
 סּופיִט רעד (}) סופיט

 ןֶקְמַע ירֵא קיניזפיט
 הָניִּב ,תּונָקְמַע יד (ן) טייקיניזפיט
 ּוּלִע ,ןֵקְמַע רעד רעקיניזפיט
 הָלּוצ ,תּוקְמַע ,קֶמֹע יד (|) שינעפיט
 ,הָלּוצ ,הָקְמִע ,קֶמֵעַמ ,קֶמֹצ יד (|) טייקפיט

 הָלּוצְמ

 ׁשֹוׁשָּג רעד (ס) רעטסעמ-טייקפיט

 םיִנָּפה יִריִרְׁש תיִוֲע רעד ({) קיט
 קּוטקֶט רעד (}) קַאטקיט

 קֵּתְקַּת ו ןעקַאטקיט
 קּתְקַּת ;תֹויְוֲע הֹׂשָע װ ןעקיט

 הָעְרַּת ,תָלָּד יד (}) ריט
 תֶלֶּדַה תֶא קֹרָט ריט יד ןּפַאלקרַאפ --
 לַּג יד (|) ריטלגילפ --
 םיִּלִמ בּוּבִּג יד (ס) עדַאריט

 הָצּופְּת יד (ן) שזַאריט

 תֶרֶׁשְרַׁש יד (ס) ערעילַאריט

 רָזְכַא ,ןֶדֹור ,ץיִרָע רעד (ןע) ןַאריט
 אֵּכַּד ,שגֶנ ,תּויְרָזְכַאְּב גהָנ װ ןריזינַאריט

 תּונָדֹור ,תּוציִרָע יד יײנַאריט

 אֵּכַדְמ ,יִנָדֹור ,ץיִרָע ידַא שינַאריט

 ,תּונָדֹור ,תּוציִרָע יד (}) טײקשינַאריט

 תּויִרְזְכַא
 תֶלָּד ןֹומֲעַּפ סָאד (ךע) לקעלגריט

 יָנֹועְגִׁש ידַא קידפוריט
 הָחְרִט יד (ס) החריט

 תיִּתְלַּד ,שָּפְׁשִּפ סָאד (ךע) לריט

 גָאלָאעט -- ןריּפיט

 עֶלַצ רעד (ןע) לגילפריט
 ְךֶפֹנ רעד (}) זיקריט

 תַחַתֹוּפ רעד (רעסעלש) סָאלשריט

 הָלְבַט ,ןָחְלֶׁש יוד (ן) שיט
 ןֶחֶלֶׁש-חַלֶמ סָאד (ן) ץלַאזשיט
 בֵסֵמ יד (ןע) גנוציזשיט
 ,הָחָטְׁשִמ ,הָּפֵמ רעד/סָאד (רע) ךעטשיט

 תיִפָצ ,הָיְסִק
 ןָכּוּד ,ןָוֲחַּד סָאד (ךע) לשיט

 רֶּגַנ רעד (ס) רעלשיט

 הָרֵגְמ סָאד (ךע) לטסעקשיט
 'ט תֹואָה רעד 0 תיט

 ןָחְרַס רעד (ס) רעיוכט
 הָסְרַּפ רעד (ןע) ָאלט
 סיִרְפַמ ידַא קִיָאלט

 הָליִבֲח ,דֶגֶא ,רֹורְצ רעד (סע) קימולט

 ִלְּב ןָׁשָע תַאְלֲעַה יד (ןע) גנואילט ,גנוילט

 הָבָהָל
 דֵקֹוּתִה ,םיִרָּתְסִּמַּב רֹעָּב װ ןעִילט

 הָּכַמ יד (ס) עקילט
 הֵּכַה װ ןעקילט
 תיִּלַט רעד (םי) תילט

 עַּבְרַא" ,ןֶטָק תיִּלַט רעד (ס) ןטק תילט

 "תֹופְנַּכ
 אָּמָטְמ ,אֵמָט ידַא קידאמט
 1 תֹואָה רעד עט

 ןֹורְטַאיֵּת סָאד (ס) רעטַאעט

 ןֹורְטַאיֵתְּב רֵּקַבְמ רעד (ס) רעײג-רעטַאעט

 ןָרּואְפַּת רעד () רָאטַארָאקעד-רעטַאעט
 הָרּואְפַּת יד (ס) עיצָארָאקעד-רעטַאעט
 ָּיִנְכֶּת רעד (ןע) םַארגָארּפ-רעטַאעט
 הָזֲחַמ יד (ןע) גנולעטשרָאפ-רעטַאעט
 יִלְרְטַאיֵּת ,יָנֹורְטַאיֵּת ידַא לַארטַאעט

 יִטָמְרְדֹולָמ ,יִטָמְרֶּד ידַא שילַארטַאעט
 תַּד-םֵכֲח ,גֹולֹואיֵּת רעד (}) גָאלָאעט



 ןעלדנעט -- עיגָאלָאעט

 הָנּומֲאָה תַרֹוּת יד (ס) עיגָאלָאעט
 ןּויִע ,הָרֹוּת ,הָכָלֲה יד (ס) עירָאעט

 ןּויִע ,תּויָנּויִע יד (ןע) גנוריזיטערָאעט

 הֹגָה װ ןריזיטערָאעט

 הָכָלֲהַה ׁשיִא רעד (ס) רעקיטערָאעט

 יָדּוּמִל ,יָנּויִע ,יָכָלֲה ידַא שיטערָאעט

 ַחֹכְּב ,טָׁשְפִמ
 לָכְּב ,םֹוי םֹוי ,ֹומֹויְּב םֹוי יִּדִמ ידַא ךעלגעט

 םֹוי

 יִנָמְרִּג ,יִנֹוטְבט ידַא שינָאטוועט

 תיִחּול ,תיִלְבַט סָאד (ך) עלעוועט
 ,הָגָגֶׁש ,הָאיִגְׁש ,לָשָּכ ,תּועָט רעד (םי) תועט

 גֶגֶׁש
 גֵגֹוׁשְּב ,הָעְטַמ ,הָעֹוט ידַא קידתועט

 הָסיֵּת ,אָׂשֹונ ,הָחָּנַה רעד (}) סיזעט

 םיִקָרְּפ יֵׁשאָר צמ ןזעט

 תֶדֵּפַצ ,ןֹודָּפְצ רעד סונַאטעט

 ץּורָח ,רֶע ,ליִעָּפ ידַא קיטעט

 תּוציִרָח ,תּוליִעְּפ יד (}) טייקיטעט

 ָיְגֹולֹונְכֶט יד (ס) עיגָאלָאנכעט
 הָניִחְּבִמ ,יִגֹולֹונְכֶט ידַא שיגָאלָאנכעט

 תיִגֹולֹונְכָט

 טֵרְקֹונְכֶט רעד (}) טַארקָאנכעט

 הָיְטַרְקֹונְכֶט יד (ס) עיטַארקָאנכעט

 הָקָיְנְכָט יד (סע) קינכעט

 יאֵנְכָט רעד (ס) רעקינכעט

 יֵנָכָט ידַא שינכעט

 קָרְבִמ רעד (סע) םַארגעלעט

 הָקָרְבִמ רעד (}) ףַארגעלעט

 טֲחְלַא ,קֵרְבַה װ ןריפַארגעלעט
 תּורֵׁש יד (}) רוטנעגַא-ןפַארגעלעט

 יִפָרְגָלָט
 הָיְזיִוְלֶט טֵלְקַמ רעד (}) רָאזיוװעלעט
 הָיְזיִוְלְט יד (ס) עיזיוועלעט
 הָיְזיִוְלְטִּב רֵבֲעַה ,זִוְלַט װ ןריזיוועלעט
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 תיִפֹוצְמ רעד ()) ּפָאקסעלעט
 הָיְתַּכִלֶט יד עיטַאּפעלעט
 תיִתָּפְלט ידַא שיטַאּפעלעט
 ןֹופְלְט רעד (ןע) ןָאפעלעט
 תֶסֶּכְרַפֲא סָאד (ךע) לבַײרט-ןָאפעלעט
 יאֵנֹופְלֶט רעד (}) טסינָאפעלעט
 ןֵּפְלַט וו ןרינָאפעלעט
 יָנֹופְלֶט ידַא שינָאפעלעט
 הָנּוח סָאד (ךע) לדער-ןָאפעלעט
 הָרֹוחֲא רעד (|) קעלעט
 קֶזְּב ,תֶרֹׂשְקִּת יד (ס) עיצַאקינומָאקעלעט
 ;הָּכְנִּפ ,הָחַלְצ ,תַחַּלַצ רעד (ס) רעלעט

 (ץע ביבס) הָּיִגּוע ,הָגּוע

 תיִחְלַצ סָאד (ךע) לרעלעט
 ָּכְְּפ ְּךֵחַלְמ (ס) רעקעל-רעלעט
 הָּבִס ,םַעַט (םי) םעט
 אֵׂשֹונ יד קיטַאמעט
 אֵׂשֹונ תַניִחְּבִמ ,יִאְׂשֹונ ידַא שיטַאמעט

 לֹוּקַהןֹוּג רעד (ס) רעבמעט

 םַעַּטַה עַקְּפ סָאד (ך) עלעצרָאװ-םעט
 אֵׂשֹונ יד (ס) עמעט

 ,קָחַׁשְמ ,ְּךֶסֶכֵסְמ ,יּוהָק ,הָהֵק ױַא ּפמעט
 בֵל םּוטָא

 הָהֵקְתִה ,הֵהָּקִה ,ההָק װ ןרעוו ּפמעט

 הָנְמִז ,םֶעְפִמ ,בֶצָק רעד (ס) ָאּפמעט

 לָכיֵה ,ׁשֶּדְקִמ רעד (ןע) לּפמעט
 ןְלָכיֵה רעד (ס) רעלּפמעט

 הָסיִפְּת-הֵׁשְק ידַא ךעלּפמעט
 םח חַּדִמ ,םֹח יד (|) רוטַארעּפמעט
 ןְרֵק ,הָהֵק תיִוָז רעד (ןע) לקניוו רעּפמעט

 תיִוָז

 תּויְמַס ,ןֹויָהַק ,תּוהֵק יד (}) טײקּפמעט

 בֵלַה
 רֹונָט רעד (}) רָאנעט

 (םישמושמ םידגבב) ר חָס וו ןעלדנעט
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 (םישמושמ םידגבב) רֵחֹוס רעד (ס) רעלדנעט

 ,הָּיִטְנ ,ַחּוריּךֶלֲה ,הָּמֵגְמ יד (}) ץנעדנעט

 ֹויְבִצ
 ִתָּמַגְמ ידַא זעיצנעדנעט
 תּייִתָּמַגְמ יד (}) טייקזעיצנעדנעט

 הָנָלְבִק ,הָנּולְּת ,הָנֲעַט יד (תו) הנעט

 ַעְרְתַה װ ןבָאה הנעט

 קַּמַנ ,ַחֵכֹוה ,ןֹעֶט װ ןהנעט

 סיִּנֶט רעד סינעט

 סיִּנֶט ׁשֵרְגִמ רעד (רעצעלּפ) ץַאלּפ-סינעט

 טֵּבְחַמ ,תַחַר רעד (סע) טעקַאר-סינעט

 תיִחּוׁשַא רעד (רעמייב) םיובנענעט

 יִּלַע דּוּקִר ,זיִלַע לֹוחָמ סָאד (ךע) לצנעט

 דּקַרְתִה װ ןעלצנעט
 לֵלֹוחְמ ,ןְדקַר רעד (ס) רעצנעט

 ַעּוצק ,תּוּתִס ,בּוטִח ,בּוצִח יד (ןע) גנוסעט

 קָּדְבִמ ,ןָחְבִמ רעד ({) שסעט
 הָאְּוַצ רעד (}) טנעמַאטסעט

 הֹוָצ וו ןריטנעמַאטסעט

 קֹדַּב ,ןֹחָּב װ ןריטסעט

 קֵדֹוּב ,ןֵחֹוּב ,קֵּדְבַמ רעד (ס) רעטסעט

 (םינבא) תָּתַס :רֶּגַנ ,ַעֹוצְק רעד (ס) רעלסעט

 ףֶליֵּכ סָאד (ךע) לקעה-רעלסעט

 תּורְּגַנ יד (ןע) יירעלסעט
 תַּתַס ,ַעֹצִק ,בֹצָח ,בֹטָח װ ןעסעט

 (ןטק) ריִס ,ןֹוריִס סָאד (ךע) לּפעט

 סֶרָּפ ,דָבְרַמ ,ַחיִטָׁש רעד (רע) ךעּפעט

 הָּבְצִע ,תיּפֵּת ,ןֹוחיִטְׁש סָאד (ךע) לכעּפעט
 רֵחֹוּפ ,רָחָּפ ,סֶרָח ,רָּדִק רעד (ס) רעּפעט

 תּורָחֶּפ ,תּורְּדַק יד (ןע) ַײרעּפעט

 םִיַנְבֶא רעד (רעדער) דָאר-רעּפעט

 תיִּסַט סָאד (ךע) לצעט

 תיִּתְחַּת סָאד () עלעצעט
 ןֹוטְרק יד (ן) רוטקעט

 הָסְרִּג ,הָחְסִנ ,חָּסִנ ,חַסֹנ רעד ({) טסקעט

 שיקרעט -- רעלדנעט

 ליִטְסְקֶט ,גיִרָא רעד ({) ליטסקעט

 תיִנֹומ יד (ס) יסקעט
 קיִּת יד (ס) עקעט

 גּורֵּד יד (ןע) גנוריסַארעט
 גָרְדִמ ,גּורָּד ידַא טריסַארעט

 גֵרְדַה ,גֵרָּד װ ןריסַארעט

 גָרֹדְמ ידַא קיטרַאנסַארעט
 גָרֶדִמ ,הֶרָטְזּוזְּג ,תֶסָּפְרִמ יד (ס) עסַארעט

 ַחיִׂש סָאד (רע) דלעפעסַארעט

 יּוּפְר יד (ס) עיּפַארעט

 ,תּונֹויְרִּב ,תּומיִּלַא רעד (}) רָארעט

 תּונָלְּבַח ,תּונָתְמיִא

 עּוצִּב ,הָמיֵא תַלָּטַה יד (ןע) גנוריזירָארעט

 לּוּבִח ,תּומיִלַא יֵׂשֲעַמ

 ַעֵצַּב ,ןִיְרַּב ,הָמיֵא לֵּטַה װ ןריזירָארעט

 ֵּבַח ,תּומיִלַא
 ,ןֹויְרִּב ,ןָתְמיֵא ,םיִּלַא רעד (}) טסירָארעט

 ֵּבַחְמ
 יִנָלְּבַח ,יָנָתְמיִא ,יִנֹויְרִּב ידַא שיטסירָארעט

 תֹורָּפ-תַגּוע סָאד (ךע) לטרעט

 םֶסיִלְיְרֹוטיִרְט רעד (ןע) םזילַאירָאטירעט

 ץֶרֶא לֶבָח ,ץֶרֶא יד (ס) עירָאטירעט
 הָניִדְמ לָׁש ,יִצְרַא ידַא לַאירָאטירעט

 לֵקְלַק װ ןעכרעט

 לֵקְלַקְמ רעד (ס) רענעכרעט

 םֹחְדַמ רעד (ס) רעטעמָאמרעט

 םֹחְרַמְׁש רעד (}) סָאמרעט

 הָנָבְל הָלָמְנ ,תיִצְרַא רעד ({) טימרעט

 ְךיִרֲאַּת ,דֵעֹומ ,חָּנִמ רעד (ןע) ןימרעט

 חּוּנִמ יד (ס) עיגָאלָאנימרעט
 הָלֵא ףֵרְׂש רעד (ןע) ןיטנעּפרעט

 ריִרָמ ,ףיִרָח ידַא עקּפרעט
 יקְרּוט ידַא קרעט

 יִקְרּוט רעד (}) קרעט

 יִקְרּוט ידַא שיקרעט
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 הָיְניִנְּפ יד (רענעה) ןוה עשיקרעט

 יִנָמֹותֹוע ידַא רעשיקרעט

 רֹוּת יד ({) ביוטלקרעט
 קיִּתְרַנ סָאד (ךע) לשעט
 !הָיּופ טניא וֿפט
 ְךֶרֵע תּוחְנ ,לֵּד ,תּוחָנ ידַא קידלפט
 ןֹויְרִּפַא סָאד (}) טעבגָארט

 דָוְרַנ ,הָקָנּולֲא סָאד (ךע) לטעבגָארט

 הָליִבְס ,הָאיֵׂשְנ יד (ןע) גנוגָארט

 יִגָרְט ידַא שיגַארס

 סֶמֹע רעד (תו) חוּכ -גָארט

 הָסָנְכַה ןַעְטִמ יד (ןע) גנודָאל-גָארט

 לֵטַנ ,לֹבָס ,תֵאָׂש ,אׂשָנ װ ןגָארט

 בָּכְרַה ,הֹרָה וו ןגָארט

 ץּור ,ףּוע וו ךיז ןגָארס

 הָנּוּת הֵזֲחַמ ,הָיְדִגָרְט יד (ס) עידעגַארט

 תֶרָּבִעְמ ,הָרָה ידַא עקידעגָארט

 זיָּכֹומ ,אֵׂשֹונ רעד (רעגערט) רעגָארט

 ןֹוירַה תַעיִנְמ יד (ןע) גנוטיהרַאפגָארט
 ןֹויָרַה ַעְנֹומ רעד (ס) רעטיהרַאפגָארט

 תּוליִבְס ,סֶמֹע יד (|) טיײקיעפגָארט

 ּבַקְמ יִּתְרָּפִמ יִּתְרָסָמ ידַא לענָאיצידַארט
 גָהְנִמ ,גַהנ ,תָרֹסֶמ יד (ס) עיצידַארט

 יֵתָלְבַח ידַא שיטַאמוַארט

 הָלָבֲח יד (ס) עמוַארט

 ,םַעַּפ ,הָעיִסְּפ ,דַעַצ רעד (טירט) טָארט

 דָעְצִמ .ְּךָרְדִמ ,לֵעַׁש
 הָעָסְפִמ ,הָכָרָדִמ רעד (ן) רַאוטָארט

 הָּדְסַא ,הָרְבֹוּד ,הָדֹוסְפַר יד (ס) עװטַארט

 ׁשיַּד ,סּוּפִר ,סּוּמִר יד (ןע) גנּוװעטַארט

 הֹסָּב ,ׁשֵּיַּר ,סֹמָר װ ןעװעטַארט

 הָקָזֲח הָקיְפָּד רעד (}) ךַארט

 !ָּדַה !גֶנֶּבִו טניא ךַארט

 תָנֲעְרַּג רעד (ס) םָאכַארט

 הָלְמִׂש ,ׁשּובְל ,תֶׁשֹּבְלִּת רעד (}) טכַארט

 תיִפּוחְלַׁש יד (}) טכַארט

 בּוׁשִח ,הָביִׁשֲח ,הָבָׁשֲחַמ יד (ןע) גנוטכַארט

 הֹלָע ,רֹבָס ,רֵהְרַה ,הֹגָה ,בֹׂשָח װ ןטכַארט

 הֵּמַּד ,תַעַּד לַע

 הָבָׁשֲחַמ ,תּוגָה סָאד (}) שינעטכַארט

 ליִדְּג רעד (}) דלָארט
 ׁשיִרְקַּת ,תֶקּקַּכ יד (ס) עזָאבמָארט

 ןֹוּבְמֹורְט רעד (ןע) ןָאבמָארט

 םָטֹח ,םֹוטְרַח יד (ס) עבמָארט

 הָרְצֹוצֲח יד (ס) עבמָארט

 תיִּלַמְׁשַח רעד (ןע) ַײװמַארט

 ׁשֶרָק ,הָצֶּפְקַמ יד (ס) ענילָאּפמַארט

 הָציִפְק
 ,סֵּכ ,הָכּולְּמַה אֵּסִּכ רעד (ןע) ןָארט

 סֹונֹורְּת

 םיִגָּד ןֶמֶׁש רעד ןָארט
 רָכָמ ,הָקָסֶע יד (ס) עיצקַאזנַארט

 רֵכָמ רַטְׁש רעד ווירב-עיצקַאזנַארט

 רָבֲעַמ רעד (}) טיזנַארט

 אֵצֹוי ידַא וויטיזנַארט

 סָאד (רעטרעוו) טרָאװטַײצ וויטיזנַארט

 אֵצֹוי לַעֹּפ

 לַעֹּפ טרָאװטַײצ וויטיזנַארטמוא --

 1 דֵמֹוע

 אֹל)דֶגֶּב ;טּוטְרַמְס ,הָבָחְס יד (ס) עטנַארט

 הָאָטּורְג ;(חלצומ

 טּונָּפִה ,הָמָּדְרַּת ,ןֹוגָרֵח רעד (ן) סנַארט

 -ִל רָבֵעַמ -סנַארט

 תֶרֹסְמִּת יד (ס) עיצַאטימסנַארט

 רָּדַׁש ,רֵּדְׁשַמ רעד (ן) רָאטימסנַארט

 רֶּדַׁש וו ןריטימסנַארט

 תֶרֹסְמִּת ,הָרָסְמִמ יד (ס) עיסימסנַארט

 יִלֲחַז ידַא קיטרַאעיסימסנַארט

 ,הָלָבֹוּת ,הָלָבֹוה רעד (}) טרָאּפסנַארט

 הָרּוּבְחַּת ,הָרָבֲעַה ,ַחֹולְׁשִמ
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 ,הָלָבֹוּת ,הָלָבֹוה יד (ןע) גנוריטרָאּפסנַארט

 הֶעָּסַה ,ַחּוּלִׁש ,רּוּגַׁש

 עָּסִמ ,לָבּומ ידַא טריטרָאּפסנַארט

 ַחְּלַׁש ,ַעֵּסַה ,לֵבֹוה װ ןריטרָאּפסנַארט

 רֵבֲעַה

 ליִבֹומ רעד (ס) רעלטרָאּפסנַארט
 הָרּוּבְחַּת רעד (ןע) םעטסיס-טרָאּפסנַארט

 יאַּנַׁש רעד (ן) רָאטַאמרָאפסנַארט
 יּונִש ,יּוּנָש יד (ס) עיצַאמרָאפסנַארט

 הָרּוצ

 רֵבֲעַה ,-ָל ּךֹפָה ,הֵּנַׁש װ ןרימרָאפסנַארט

 ָּב
 יּורֲע יד (ס) עיזופסנַארט
 הָרְבֲעַה רעד (}) רעפסנַארט
 הָריִסְמ ,הָרָבֲעַה יד (ןע) גנורירעפסנַארט

 -ִל רֹסָמ ,רֵבֲעַה װ ןרירעפסנַארט
 ,הָלֲעַנ ,יִעְבִט-לַע ידַא לַאטנעדעצסנַארט

 יטנּדְנצְסְנַרְט
 קֵּתְעַה װ ןריבירקסנַארט

 ,קיִּתְעַּת ,ביִתָּכ יד (ס) עיצּפירקסנַארט

 הָקָּתְעַה
 הָריִפֲח ,תֶרֹּפְחַמ רעד (ןע) ײשנַארט

 ,תּונָמֲאָנ ,לָטְרִק ,טְסּורְט רעד (}) טסָארט

 יִרָחְסִמ דּוּגַא
 ,הָּמִלֲהַמ ,ץֵחַמ ,הָּכַמ רעד (סע) קסַארט

 "גָנָּבִז"

 ןֹהָנ ,קֹרָט ,םלָה ,ַחֹכְּב הֵּכַה װ ןעקסַארט
 יִכְנִבְו-

 הָניִגְנ ,ץֵחַנ ,שֵגָּד ,םַעֵט רעד (ן) ּפָארט
 הָפיִטְנ ,גּוּלְז רעד ּפָארט

 ,ףיִט ,הָפיֵטְנ ,גּולְז ,הָגיִלְז יד (ןע) גנוּפָארט

 לזָג ,הָפיֵעְר
 ְךָּפְהַמ רעד (ס) קיּפָארט

 ׁשּוגָּד ידַא טריּפָארט
 יִּפֹורְט ידַא שיּפָארט

 ןעמיורט -- גנוריטרָאּפסנַארט

 ,ףֶסֵנ ,הָּפִט ,ףיִט ,בֹוטְרִק רעד (ס) ןּפָארט

 לֶגֲא

 יִּפָט ידַא קיטרַאנּפָארט

 ןיִּפְט-ןיִּפְט ודַא זַײװנּפָארט

 ,ףֵטְנַמ ,ףֵטְפַטְמ רעד (ס) רעפירטנּפָארט
 הֶּזַמ

 ,ףֵטְפַטְמ ,תֶפֶטְפַט סָאד (ךע) לרערנּפָארט
 יִפּויִּד ,טיִבֹויְד

 הָמּוטק רעד (}) זעּפַארט

 גלָז ,ףלָז ,ףֵּטַנ ,ףֵטִפֵט ,ףֹטָנ װ ןעּפָארט

 םיִמָעְּטַה ןֵמיִס רעד (ס) ןכײצּפָארט

 עֶרֹאָמ ,הָרְקִמ רעד (}) ףַארט

 הָרָבֲה רעד (}) ףַארט

 יִתָרְגִׁש ידַא טערַאּפַארט

 אָלְּגְרַמ ,אָרְגִׁש רעד (}) טערַאּפַארט
 ַּב ,ַחֹוקְלַמ ,לָלָׁש (ןע) ייפָארט
 יִרָבֲה ידַא קיפַארט
 הָעּונְּת ,הָרּובֲעַּת יד (ס) קיפַארט
 תּודְּגַנְתִה רעד (}) ץָארט

 ,יָּכ ףַא ,ןֵכ"יִּפ-לַע-ףַא דַא םעד ץָארט

 תאֹז לָכְבּו

 ,הָּלִסְמ ,לּולְסַמ ,ביִתָנ רעד (}) טקַארט

 ׁשיִבְּ

 ,רֶקָחֶמ ,אָּתְכִּסַמ ,תֶכָּסַמ רעד (ן) טַאטקַארט

 סרְטְנּוק
 רֹוטְקַרְט רעד (}) רָאטקַארט

 ָּתְׁשִמ תיֵּב ,הָאָּבְסִמ יד (}) ריטקַארט
 ןּוּד ,לֶא סֶחַיְתִה װ ןריטקַארט

 ַעקֶּת װ ןעבורט

 ךַר ,בֵל-גּומ ,ןָׁשְׂשַח ,ןֶדְחַּפ רעד (}) זורט

 בָבֶל
 הֶבָנֲע יד () ביורט

 הָמְלֶח ,הָיְזֲה ,ןֹוזָח ,םֹולֲח רעד (ןע) םיורט

 יִנָמְלֹוח ,םּולָח ידַא קימיורט

 הֹזָה ,םלָח װ ןעמיורט



 ןטסיירט -- רעמיורט

 לַעַּב ,תֹומֹולֲח לַעַּב ,הָזֹוח רעד (ס) רעמיורט

 ֹויְמִּ
 יִנָמְלֹוח ידַא שירעמיורט

 ןֵמֲאַה ,יָּב ןּומָא ןתָנ ,-ָּב ַחֹטָּב װ ןעיורט

 ,הָגּוּת ,בָצֹע ,בָצֵע ,לֶבָא רעד (ס) רעיורט

 בֵל רֶבֶׁש ,הָבָאָּד ,ןֹוא
 ,רֵדֹוק ,םּוגַע ,ביִצֲעַמ ,בּוצָע ידַא קירעיורט

 הָטֹוע

 הָבָאְּר ,ןֹובָצְע יד (}) טייקירעיורט

 יֵמּומְגַע ידַא ךעלקירעיורט

 לָבֵא תֶכָל ריִׁש רעד (}) שרַאמרעױרט

 הֹכָּב ,ןֵגֹוק ,בֵצֵעְתִה ,לֵּבַאְתִה װ ןרעיורט

 דֹפֶס ,לַע

 יֵּנַד רעד (עקידנרעיורט) רעקידנרעיורט

 הָטֹוע ,ןּונָא

 הָרָּכְזַה רעד (ן) לַאינָאמרעצ-רעיורט

 תֶרָצֹוצֲח ,הָרְצֹוצֲח יד (}) טיימורט

 ַעֵקֹוּת רעד (ס) רעזָאלב-ןטיימורט

 ןָרְצֹוצֲח
 עקֶּת ,הָעּורְּת רעד (ס) רעטיימורט

 ַעֵרָה ,רֵצְצַח ,ַעקָּת װ ןרעטיימורט

 ןָרְצֹוצֲח ,רֵצְצַחְמ רעד (ס) רערעטיימורט

 הָמֵקְסֹולְּג ,ןֹורָא יד (ס) ענמורט

 ,הָקְׁשַמ ;הָמיִגְל ,הֵּיִתְׁש רעד () קנורט

 ָּתְׁשִמ
 הָּנִג תּוּת ,הֶדָׂש תּוּת יד (ס) עקווַאקסורט

 הָצּובְק ,תֶוָצ ,קֵהֵל ,הָקֲהַל יד (ס) עּפורט

 עֶקְרַמְׁש ,הָהֵמְּכ רעד (סע) לפורט
 ַעיִרָצ ,דּופָצ ,בֵרָח ,ׁשֵבָי ידַא ןקורט

 דַעְיַח סָאד (|) סקיוועגנקורט

 ,הֵּיִצ ,תּוׁשָבְי ,ׁשָבי יד (|) טייקנקורט

 םיִּמִצ ,ןֹואָּמִצ
 ,תּוׁשָבְי ,שָבֹי ,תֶרֹצַּב יד (ן) שינעקורט

 םיִמָׁשְּג תַריִצֲע ,ןֹואָּמִצ ,הָבָרָח ,ןֹובָרֵח
 + רדוש

 תיֵׁשְלַׁש ,הֵּיִׁשיִלְׁש רעד (ס) ָאיירט
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 אָּכִדְמ ,רּוכָע ,רֵדֹוק ,םּוגָע ידַא בירט

 הָחְנִמ ,סֵמ רעד 0 טובירט

 ןּוּביִרְט רעד (ןע) ןובירט

 תיֵּב ,םיִטְפֹוׁש רֶבָח רעד (}) לַאנובירט

 טָּפְׁשִמ
 הָמָר ,ןָכּוּד ,הָמָּב יד (ס) ענובירט

 תּוריִכַע ,תּורְדַק ,תּובְצַע יד (}) טייקבירט

 םָתֹוח רֶמֹח ,רָמֹח רעד (|) סקַאווירט

 ְךַרֵע-לק ,יִנֹומֲה ידא לַאיווירט
 הָעּורְּת ,ןֹוחָצִנ רעד (}) ףמואירט ,ףמוירט

 ןֹוחָצְנ לַעַּב רעד (}) רָאטַאפמוירט
 ןֹוחָצְנ רַעַׁש רעד (}) רעיוט-ףמוירט

 ,ןֹוחָצִנ גֹנָח װ ןריפמואירט ,ןריפמוירט

 ַחֵצַנ

 ְךיֵלָה ,לַעַׁש ,םַעַּפ ,הָעיִסְּפ ,דַעַצ רעד שירט

 דָעְצִמ ,ּךָרדִמ
 דַעַצ דַעַצ טירט ךָאנ טירט

 רּוסָמ ,ןָמֲאָנ ידַא ַײרט

 קּוּסִע ,הָגיִהְנ ,הָלָבֹוה יד (ןע) גנובַײרט

 בֵּבַסְמ ,ַעיִנֵמ רעד (תו) חוּכ -בַײרט

 עַמַׁש-הֵנְק ,תָרָפֹופְׁש סָאד (ךע) לבַײרט

 ,ׂשֹגָנ ,קֹסֶע ,ַחֵרְבַה ,גֹהָנ ,לֵבֹוה װ ןבַײרט

 הֹׂשָע

 רּוּקנ ,דּוּיִּג יד (ןע) גנורעביירט

 רֵּקִנ ,דֵּיַּג װ ןרעביירט

 רֵּקַנְמ רעד (ס) רערעביירט

 בֵּבַסְמ ,ַעיִנֵמ יד (}) טפַארקבַײרט
 תּוריִסְמ ,תּונָמֲאָנ יד (}) טַײהַײרט

 םיִנּומֲא תַעּובְׁש יד (תו) העובש-טַײהַײרט

 דּודֲעַר יד (ס) ָאלָאמיײרט
 דֵדֲעַר װ ןרילָאמיײרט

 םָחְנ ,הָמָחְנ ,םיִמּוחְנַּת יד (}) טסיירט

 ,תּומֲחַנְתִה ,םיִמּוחְנַּת יד (ןע) גנוטסיירט

 םּוחָנ

 םיִנָּפ הֵאְרַה ,םֵחַנ וו ןטסיירט
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 םֵחָּנִה װ ךיז ןטסיירט
 םֵחַנְמ רעד (ס) רעטסיירט

 רּועֵנ ,קיּפ ,הֶדָעְר ,דַעַר רעד (ןע) לסיירט

 ,רּוַפְרִּפ ,לּוטְלֶט ,הָדיִעְר יד (ןע) גנולסיירט

 הָריֵעְנ ,ַעּונְעָנ ,סּוּכְרִּפ

 ;ׁשַעְרַה :לטְלַט .ַעֵנֲעַנ ,רֵעַנ וו ןעלסיירט
 דַנָה
 ַעֵנְעַנְתִה ,רָּפְרַּפ ,דֹעֶר װ ךיז ןעלסיירט

 ֵּכְרַּ
 ,קיִּפ ,רּוּפְרִּפ ,הָריִעְנ יד ({) שינעלסיירט

 הָלָחְלַח .הָדָעְר
 תּוריִסְמ ,תּונָמֲאָנ יד (}) טײקַײרט

 תּורְּסַמְתִה יד (}) טפַאשַײרט

 לּוסְלֶס ,ץּויִצ רעד (}) לירט
 הָיְגֹוליִרְט יד (ס) עיגָאלירט

 ףֵצְפַצ ,לֵסְלַס ,ץּיַצ ,ץִּוַצ יװ ןלירט
 רֵּקַׁש ,הֹדָּב וו ןעלירט

 רֵּקַׁשְמ ,יאַּדַּב רעד (ס) רעלירט
 יָנֹורְפֶע סָאד (ךע) לרעלירט
 רָביִא-שלְׁש ,רָביִא-תַלְּת רעד (ןע) םָאנירט

 ִָּתְׁש יִמְּד סָאד (רע) טלעגקנירט
 הָּיִתְׁש יִמ סָאד (}) רעסַאוװקנירט
 ַעּוּבִט ;הָאיִבס ,הֵּיִתְׁש יד (ןע) גנוקנירט

 םגֶל ,הֹתָׁש װ ןעקנירט

 ַעֹבָט װ ךיז ןעקנירט
 ןָיְתַׁש רעד (ס) רעקנירט
 ןֹוׁשָּלִׁש רעד (ס) םוטעסירט

 (ןימ תלחמ) תֹּובָז רעד (ס) רעּפירט

 הָגיְִז ,ףֵעֵר ,ףּוטְנ ,ףֶטֶנ רעד (}) ףירט
 ףֵרָט ,הָפיִרְ ידַא ףירט
 םָתֹוח רֶמֹח ,רֶמֹח רעד (}) סקַאוופירט
 ,הָגיִלְז ,הָפיִטְנ ,ףּוטְפִט יד (ןע) גנופירט

 הָלֶּזַה ,הָפָעְרַה ,הָכיִרְז ,הָפיֵעְר
 קֵצָּב ףֶטֵנ צמ ךעלפירט
 הָפְרְּטַה יד (ןע) גנוכַאמ-ףירט

 ףק =

 ּפערט -- ךיז ןטסיירט
 שש, עב... 2222...

 ףלָּד ,ץצָּב לֹוָנ ,ףָטפַט ,ףֹטְנ יו ןפירט
 קֶדֶא סָאד (ךע) לרערפירט
 ,הָלּוּבְחַּת ,םִיַניֵע תַזיִחֲא רעד (}) קירט

 סיִסְכַּת
 םיִקּודֲה םיִדָגְּב רעד (ס) ָאקירט

 יזַטֹוקיִרְט רעד (}) שזַאטָאקירט

 בּגַנ ,ׁשֵּבַי וו ןענעקירט

 בֵּגַנְתִה ,ׁשֵּבַיְתִה װ ךיז ןענעקירט

 ףֶּתַּכ ,לָּבַס רעד (ס) רעגערט

 הָכָרְדִמ רעד (|) רַאוטערט
 הָפָׂש ןֶבֶא יד ({) לעװש-רַאוטערט
 ,הָׁשיִּד ,ׁשִיַּד ,הָכיִרְּד יד (ןע) גנוטערט

 סָּמְרִמ ,הָסיַמְר
 הָׁשְוַּד סָאד (ךע) לטערט

 ,ׁשיּד ,סָּמַר ,סֹמָר ,שטָּב ,ְּךֹרָּד וװ ןטערט

 ׁשֵּפְכַה ,ׁשֹבָּכ

 תָפְׁשְפַׁש ,הָסָרְדִמ ,הָׁשְוַּד רעד (ס) רעטערט

 ןָּתְסְרַּכ ,סֵרָּכ ,סֶרָּכ רעד (ס) ךובלערט

 "גְנָּבְז" ,םֶלָה ,הָּכַמ רעד (}) שטָאמערט

 "םיִגְנָּבְז" ןֹתָנ ,םלָה ,הֵּכַה װ ןעשטָאמערט

 אָתְמיִא ,רּוּבִּצַה תַמיִא יד (ס) עמערט

 אֵרּוּבִצְד

 "הָקיִפְּד" :הָמיִרְּפ רעד (ןע) ןערט

 "קּיּפּך" ;הָמיִרְּפ יד (ןע) גנונערט

 ,תּונְּמַאְתֶה ,ףּוּלִא יד (ןע) גנורינערט

 לּוּגְרִּת

 לֵּגְרַּת ,ףֹלַא ,ןֵּמַא װ ןרינערט

 ןֵמֹוא ,ּךיִרְדִמ ,ןֵּמַאְמ רעד (ס) רערינערט

 "קפָד" ,םֹרָּפ װ ןענערט

 רּוזְפ ,זּוּבְזִּב רעד לצנערט

 רזַּפ ,זֵּבְזַּב וװ ןעלצנערט
 ַעֹבָט װ ךיז ןעקנערט

 דּוֶּא ,לֶָטְרִק ,טְסּורְט רעד (}) טסערט

 תּונָמֲאָנ ,יִרָחְסִמ
 הָגרְדַמ יד (}) ּפערט



 טערעשט -- ּפערטלדניוװש --

 הָּבֶסְמ יד ּפערטלדניװש --

 גָרֹדְמ ידַא קיּפערט

 הָלֲעַמ ,הָנֵרְדַמ סָאד (ךע) לּפערט
 בקְבִק יד (ס) עּפערט

 (םיפלקב) ןָּתְלִּת רעד ףערס

 הָרָעְׁשַה ,ׁשּוחְנ ,עֶּגַמ רעד (}) ףערט

 ׁשּוחנ ,הָעיִגְּפ ,הָׁשיֵגְּפ יד (ןע) גנופערט
 רּורָּב ידַא קיפערט
 ַעְלֹוק ידַא ךעלפערט
 אֹצָמ ,ׁשַחַנ ,ַעֹלִק ,ַעֹגַּפ ,שֹנָּפ וו ןפערט
 הָרָטַּמַה לֶא ַעלָק לטניּפ ןיא ןפערט

 ןֵמְַזה ,שֵגָּפִה ,דֵעַוְתִה װ ךיז ןפערט
 ׁשֵחַרְתִה ,ַעֵרָאְתִה
 תּוׁשֲחַרְּתִה יד ({) שינעפערט
 ,שֵחֹונ ,תֹודיִתֲע דיִּגַמ רעד (ס) רעפערט

 ןיִנְגַטְצִא ,הָזֹוח ,ןֵנֹוע
 ׁשּוחְנ ,תֹודיִתַע תֵדְּגַה יד (ןע) ַײרעפרעט

 דָעֹומ ,ׁשֶּגְפִמ רעד (}) טקנוּפפערט
 (קחשמ) הָדיִח יד (}) ליּפשפערט

 ִיַניִע יֵמ ,עַמָּד ,הָעְמִּד יד (ן) רערט
 ַעּוּמִּד יד (ןע) גנורערט
 עַּמָדְמ ידַא קירערט

 תֹועָמִּד גלָז ,ַעֹמָּד וװ ןרערט

 ַעיִמְדַמ זַּב רעד (|) זַאגנרערט
 אָכָּבַה קֶמֵע רעד (}) לָאטנרערט
 תֹועָמִּד גּולְז יד (ןע) גנוּפַאקנרערט

 הָקיִרֲח לֹוק רעד (סע) שטשערט

 קֹרָח װ ןעשטשערט

 הָפָרְט יד הפרט
 חַדְק ,םֶהֶדא ,םיִמָחָּפ-דַא רעד ({) דַאשט
 םֶהֶדָא אֹצָי װ ןעדַאשט

 לֶהְקִמ יד (ס) עטַאשט

 בֹרָא װ ןעװעטַאשט
 בֶרֹוא רעד (ס) רעװעטַאשט
 בֹרָא װ ןעטַאשט
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 ַעּוצֲעַצ ; חַרְּפ יד (ס) עקשטַאשט

 ןיִּמַח רעד (רע) טנלָאשט
 ןיִּמַח תַנָמְּטַה יד (ןע) גנולעטש-טנלָאשט
 םִיַתָפְׂש קֹפָס װ ןעקמַאשט

 אְוָׁש תּורֲאָּפְתִה רעד (סע) קַאשט

 םֶרֲעַה ,הֵּמַר װ ןעקַאשט

 הָנָמֲא רעד (ס) רעטרַאשט

 יֵמְלִּג לֶזְרַּב רעד (ןע) ןוגושט

 הֶּנָׁשְמ ,יאַהְמַּת ,יִנֹוהְמִּת רעד (סע) קַאדושט

 רֵמְסַמ רעד (סעקעוושט) קָאוװשט

 רַמְרַמְס סָאד (ך) עלעקעוושט
 רֵמְסַמ ,רֵּמַס װ ןעקעוושט

 תיִרֹולְּב יד (ס) ענירּפושט

 (רופיצ) זּוּבְזַּב ,יִּפְרֲח רעד (ס) קישזישט

 םּוקְמּוק רעד (סע) קינַײשט

 ןֹויִּת סָאד (ךע) לקינַײשט
 סּורק יד (ס) עשטּפישט

 יָנָרְקַס ידַא עװַאקישט

 תּונָרְקַס יד (|) סעװַאקישט

 תיִלְגִמ רעד (סע) קירישט

 ץֹצֶמ װ ןעקשטָאמשט

 ֹוהָּמִתְּב הַּכַה ,ַעְזְעַז וו ןעלעימשט
 (תיממע) תֶפֶחַׁש יד (ס) עקטָאכעשט

 הָדְוְזִמ רעד (סע) ןַאדָאמעשט

 ןֶּבַר ,רֹוּבִּג ,ףּוּלַא רעד (ןע) ןָאיּפמעשט

 תּופיִּלַא יד (}) טפַאשנָאיּפמעשט

 ןָטק עַבֹוּכ ,הָּפִּכ רעד (סע) קיּפעשט

 ֵגְרַה ,ַחרְּטַה ,דֵרֶטַה װ ןעּפעשט

 דֵרֶטַה ,טֵנְקַה ,זּגְרַה יו ךיז ןעּפעשט

 ,הָוָגְרַה ,תּוּנַאְתֶה יד (}) שינעּפעשט

 היה
 הָאָחְמַה ,קיִׁש רעד (|) קעשט

 תֹואָחְמַה ןֹוּבְׁשֶח יד (ס) ָאטנָאק-קעשט

 רֶדֵע יד (ס) עדערעשט

 ּוחָא סָאד (ס) טערעשט



 'י תֹואָה יד (|) י

 יֵכָה ,ןֵּכ ודַא ָאי
 ןֵּכ רעד (ןע) ָאי

 ןָטְּפְטַּפ ,ןֶדְרַט רעד (ס) קינדעבַאי

 טּוּפְטִּפ ,תּונָטְּפְטַּפ ,תּונָדְרַט יד (ס) עדעבַאי

 דִיַצ ,הָפיִדְר רעד ()) גָאי

 ףֹוָנ ,ַחֵזָה גָאי ַא ןבעג --
 דִיַצ ,דֹוצֶמ רעד דגַאי

 לָעּוׁש-בַנֵע ,הָבָנֲע יד (ס) עדגַאי

 חָתּוּכ רעד (}) טרוגָאי

 רֶהֵמ ,ץּוא ,דּוצ ,ףֹדָר װ ןגָאי

 ִרָּדְזִה ,ׁשיִח ,ׁשּוח ,ׁשּוע װ ךיז ןגָאי

 תּוזיִזפ ,ןֹוָּפִח יד (}) שינעגָאי
 דֹוי רעד דָאי

 לּולְדִי יד (ןע) גנולדָאי
 חּוׁשַא יד (ס) עלדָאי
 לֵלְדַי װ ןעלדָאי

 ןּבְצַעְמ ,דיִרְטַמ ידַא קידעדַאי
 ןֵּבְצַע ,דֵרְטַה װ ןעדַאי
 ןיִעלִּג ,ןיִעְרַּג רעד (}) רעדָאי

 יִניֵעְרַּנ ידַא קידרעדָאי
 (ללובתמ ינמרג ידוהי) יִדּוהְי רעד (ם) ידוהַאי

 תּוׁשיִגְר ,יִדּוהְי ןּוּפְצַמ סָאד סעדנהַאי

 תּודֲהַי ,תיִדּוהְי

 ַעְפֹוה וו ךיז ןעווַאי

 הֶאָדֹוה ,ןֵּכ תַרְמִא יד (ןע) גנוגָאזדָאי

 רֶׁשֲא ,ןֵּכ רֹמָא װ ןגָאזדָאי

 הָעיֵסְנ ,(בכרב) בּוּבֶס יד (ס) יד עדזַאי

 (תדחוימ)

 תיִּבְַּכ ,ןֹודָּפִק רעד שיפזָאי
 דָפֹוק ,דֹוּפִק רעד (|) שזָאי

 רֶמָס רעד (}) ץנַאלּפשזָאי

 טיִׁשְכַּת רעד (}) טַאי

 1 תיִניִטְּלַה תֹואָה רעד (}) טָאי

 הָקְפַנ ,תיִנָאְצִי יד (ס) עכיטַאי

 ןיִלֹוקָמ ,זיִלְטִא יד (ס) עקטַאי

 הָּיִציֵּב יד (ס) עצינשטיַאי

 הָטֹומ ,רֶלֹוק ,ףָכָא ,לֹע רעד (}) ךָאי
 הָטְכִי רעד (}) טכַאי

 . ֹוניִאָׁש ,םֶטֶמָטְמ ,ליִסְּכ רעד (ס) ּפָאלָאי
 רּוּב ,לֹאְׁשִל ַעֵדֹוי

 יִתָּפ ,םיִמָּת רעד (ן) דלָאי

 יִמיִמְּת ידַא שידלָאי

 קקֹוּב ידַא רעװעלַאי

 סֶרֹסְמ לֶגֵע יד (ס) עקוװעלַאי
 (ּפָאלָאי :האר ) רּוּב ,ׁשֵּפֶט רעד (}) ּפעלָאי

 דַתָי ,סּוּבְמִי רעד (}) במַאי

 הָלָלְי ,יִהְנ ,הָקָעְז רעד (ס) רעמָאי

 אָכָּבַה קָמֵע רעד (}) לָאטרעמָאי
 לֶלְיְמ ,בּוצָע ידַא ךעלרעמָאי
 הֹכָּב ,קעֶז ,לֶּלַי װ ןרעמָאי

 ןָרְזִח רעד (|) שמַאי

 יֵנְרְזִח ידַא ןשמַאי
 ןֹוי רעד (ןע) ןָאי

 (סעדנהַאי:האר) ןּוּפְצַמ ,תּודֲהַי סָאד סעדנַאי

 ןיֵעְלִג ,ןיִערַּג יד (ס) ערדנָאי
 רַאּונַי רעד (ס) רַאונַאי

 םיִנֹויְל דֵרְפַה ,ןֵגֹוי װ ןריזינָאי



 ךיוי -- עװָאניסַאי

 הֶליֵּמִמ יּוׂשָע ידַא עווָאניסַאי

 (ץע) הָליֵמ יד (ס) עניסַאי

 ִיַּכְנִח ,םִיַכיִנֲח צמ סעלסַאי
 ןיִמְּסִי רעד (ןע) ןימסַאי

 הָפְׁשִי רעד (סע) סיּפסַאי

 קְנּכ י ןעָאי
 בּויִח יד (}) טײקעָאי

 רֵמֹולְּכ ודַא עבקַאי

 רֶצָק ליִעְמ ,טֶקָז יד (ס) עקַאי
 תֹבָע רַעֵי ,אָיַּת רעד רַאי

 אֶּתַׁש ,הָנָׁש סָאד (|) רָאי
 תֶרֶּבַעְמ הָנָׁש רָאי-רבוע --
 אָּתַׁשָה רָאי םעד ןיא --
 אָּתַׁשָה רָאי סָאד --
 ןֹותָנְׁש סָאד (רעכיב) ךוברָאי
 ןֹותָנְׁש רעד (גנעג) גנַאגרָאי
 תיִתָנְׁש הָּבְצִק סָאד (רע) טלעגרָאי
 (הדמ) דֶרַי רעד 0 דרַאי

 םיִנָׁש הָאֵמ ,הָאֵמ רעד (רע) טרעדנוהרָאי

 הָנָּׁשַה-םֹוי רעד (געט) גָאטרָאי

 םיִנָׁש ףֶלֶא רעד (רע) טנזױטרָאי
 דיִרָי רעד (םי) דירַאי

 הָנָׁש לָכְּב ,הָנָׁש יִּדִמ ידַא ךעלרעירָאי

 הָנָׁש ןֶּב ,יִתָנְׁש ידַא קירָאי
 דיִרָי רעד (}) קרַאמרָאי

 הָּתְמִּכ ,הָּפִּכ יד (ס) עקלמרַאי
 לֶסֶא ,הָטֹומ יד (ס) עמרַאי

 קֵצָה ןרָאי יד ןעייגרעד -- ןרָאי

 תֶדֶּלַה םֹוי ֹול הֹיָה װ ךיז ןרָאי

 הָנָּׁשַה יִקְרִּפ צמ ןענָאזעס-רָאי
 יִתָנֶׁש ןֹורָּכִז םֹוי יד (}) טַײצרָאי

 רֹוׂשָע סָאד (רע) קילדנעצרָאי
 הָנָּׁשַה ַחּול רעד (}) רַאדנעלַאקרָאי
 ,ןֹוּדְרַח ,הָאָטְל יד (ס) עצירעשטשַאי

 הָקָנֲא ,תיִלֲחַז
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 טֶמֹח עצירעשטשַאי-דמַאז --

 תיִמָמְׂש ,הָאָטְל יד (ס) עקרעשטשַאי

 תיִרָּכ רעד (סע) קישַאי

 ץֶרֶא ,הָמָדֲא ,הָׁשָּבַי יד (תו) השבי
 ִּתְשַּבִי ליִמ רעד (}) לַײמ-השבי

 ('מ 7520 ךרעב)

 הָׁשָּבַי ליח סָאד רעטילימ-השבי

 ףַּכ יד (ןע) גנוצ-השבי

 םִיַּפַּכ-ַעיִגְי רעד (ס) קינמיּפּכ-עיגי

 ןִָנֲחַמ רעד (}) די

 הָיְנּונְק הֶׂשֹוע רעד (סע) קינתחא-די

 עַמֵׁש ,הָעּומְׁש ,הָעיִדְי יד (תו) העידי

 הָנָׁש הָאֵמ רעד טרעדנוהרָאי = ה"י

 גָגֹוח רעד (}) רַאליבוי
 לֵבֹוי רעד (ןע) ייליבוי

 ןֹוׂשָׂש ,הָחְמִׂש רעד (ןע) לבוי

 לֵבֹוי רעד (ןע) לבוי

 לֵבֹוי גֹנָח ,ַחֹמָׂש װ ןעלבוי

 חָתּוּכ רעד 0 טרוגוי

 ,תּוריֵעְצ ,תּורֲעַנ ,םיִרּועְנ ,רַעֹנ יד טנגוי
 תֶרֹחְׁשִּת ,תּומָלַע

 תּורֲחַּב ,תּורֲחַׁש צמ ןרָאיטנגוי

 תּומָלַע רעד (תו) חוּכ-טנגוי

 םיִרּועְּנַה לׁש ,ריִעָצ ידַא ךעלטנגוי
 םֶלָע ,רָפֹע ,חַרָּפ ,ליִוַע רעד רעכעלטנגוי
 ,תּורֲעַנ ,תּוריִעְצ יד (}) טייקכעלטנגוי

 תּומָלַע ,תּורֲחַׁש

 הָנְדֶע ,םיִרּועְנ יד (ן) טַײצטנגוי

 דֹוי ,י תֹואָה יד (|) דוי
 תיִמְרֹופָר תּודֲהַי רעד (ןע) םזִיַאדוי

 הָקיִאָדּוי יד עקִיַאדוי

 ןָטיִׁשְכַּת ,ףֵרֹוצ רעד (}) רעליווּוי
 ַחֹוָצ ,קֹאָנ װ ןעשטוי

 ליִלֵא ,ץּוּקִׁש ;ּוׁשֵי רעד (ןע) לזיוי

 ןֹויְלּּב ,קֶרָמ יד (ן) ךיוי
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 ,סֶסֹוּת ,סָּסִּת ,הָסיִסְּת יד (ןע) גנוריוי

 הָחיִתְר
 ססָּת װ ןריוי

 רֵקָּב רֹוע רעד (}) טכוי

 ןֹורָח ,הָמֵח ,םָּד יד (ס) עכוי

 יִלּוי ׁשֶדֹח רעד (ס) ילוי

 דַעֹומ ,גַח רעד (םי) בוט-םוי

 יִגיִגֲח ידַא קידבוט-םוי

 תּויְגיִגֲח יד (ן) טייקידבוט-םוי
 ריִעָצ ידַא גנוי

 (יאנגל) טיִׁשְכַּת רעד (סע) שטַאגנוי

 תֶרֹחְׁשִּת סָאד גרַאוװגנוי
 ְּךַר ,םיִמָי-לּוע רעד רעקשטיגנוי

 ריִעָצ ליִגְּב ,ויָרּועְנִּב ודַא טייהרעגנוי

 רּוחָּב רעד (טַײלעגנוי) ןַאמרעגנוי

 עַטָנ ,הָעיִטְנ ,ַעיִטָנ ,בָא יד (|) ץנַאלפגנוי

 הָביִר ,הָרּוחַּב ,הָמְלַע יד (ןע) יורפגנוי
 רֵדָמְּס יד (}) טכורפגנוי

 תּודְלִי לַט יד (}) טייקגנוי

 יִנּוי ׁשֶדֹח רעד (ס) ינוי

 ןֵׁשָּד ,דיִמָא ,ןָתיֵא ידַא טסוי
 טָּפְׁשִמ יד ץיטסוי

 יִטָּפְׁשִמ -ץיטסוי
 רַׂש רעד (ןרָאט) רעטסינימ-ץיטסוי

 םיִטָּפְׁשִּמַ
 (תכל-בכוכ) קֶדָצ רעד (ס) רעטיּפוי

 ןֹוליִעְמ יד (ס) עקּפוי

 הֶּנָׁשְמ ,רָזּומ ידַא קידנפוד-אצוי
 הָבֹוח יִדָי אֹצִי װ ןַײז-אצוי

 י"אֵמ דֵרֹוי ;םיִסָכְנִמ דֵרֹוי רעד (םי) דרוי

 טָּפְׁשִּמַה תַמְכָח ,טָּפְׁשִמ יד ירוי
 יִטָּפְׁשִמ ידַא שידירוי

 טּוּפִׁש יד (ס) עיצקידסירוי

 יאֵטָּפְׁשִמ ,ןֶטָּפְׁשִמ רעד (ן) טסירוי

 טָּפְׁשִּמַה תַמְכָח יד ץנעדורּפסירוי

 םי == גטוריװ

 ׁשֶרֹוי רעד (םי) שרוי

 קֶדָצ ,רֶׁשֹי רעד (ס) רשוי

 יָנֹויְגִה ,קָּדְצִמ ידַא קידרשוי

 סּוחְי רעד סוחי

 תֹובָא-ְןָּב ,סֶחָיְמ ידַא קידסוחי
 יִנְָּחַי ,יִׁשיִא ידַא שידיחי

 סֶחָיְמ רעד (םי) ןסחי

 וסּוחִיְּב הָאָּגְתִה װ ךיז ןענסחי

 לֵאָרְׂשִי ,יִרְבִע ,יִדּוהְי רעד (}) דיא ,דָיי

 (הפש) שידִיי ידַא שידיא ,שידִיי

 יִדּוהְי -שידיא ,-שידִיי

 לָצֲא גּוהָּנַּכ ידַא ךעלשידיא ,ךעלשידִיי
 םיִדּוהְי

 לַלְּכ ,תּודֲהַי סָאד (ס) םוטנדיא ,םוטנדִיי

 לֵאָרְׂשִי
 לּומ װ ןשידיא ,ןשידִיי

 תּודֲהַי יד ({) טייקשידיא ,טייקשידִיי

 סָאד (רעדניק) דניק שידיא ,דניק שידִיי

 יִדּוהְי

 תיִדּוהְי יד (ס) עקשידיא ,עקשידִיי

 ןֹודּוהְי סָאד (ך) עלעדיא ,עלעדִיי

 ;תיִדּוהְי הָׁשִא יד (ס) ענעדיא ,ענעדִיי

 תיִמָמֲע הָׁשִא
 ,טּוטַאָז ,ןֹוריִעְצ ,רַעַנ סָאד (ךע) לגניי

 םֶלֶע ,חָחְרּפ
 ֹותּורֲעַנְּב דַא זַײװלגנִיי

 יִתּודְלִי ידַא שילגניי

 ,תּוחָחְרִּפ יד ({) טייקשירעלגניי

 תּוחֲחְרַּפְתִה
 םיִמּולֲע ,םיִרּועְנ יד (ן) טפַאשלגנִיי

 דָלָו סָאד סגניי

 ריִעָצ ידַא רעגנַיי

 ַחֹכְּב הֶיָה ,ַעֹדָי װ ןעלכי

 הֹקָעְז ,יִהְנ ,הָכָּב יד (תו) הללי

 םִי רעד (םי) םי



 קידערה-רצי -- דמי

 יִּמַי "מי

 םַּיַה יֵנְּפ רעד (|) ךַאלפרעביוא-םי

 ץֶרֶפִמ רעד (}) סוגסיוא-םי

 לָפָׁש רעד (|) סולפּפָא-םי
 טֹוז רעד (ס) ןדָאב-םי

 ץֶרֶפֶמ רעד (ס) םעזוב-םי

 הָירְדִא יד (זדנעג) זדנַאג-םי

 םִי-בֶׂשֶע סָאד זָארג"םי

 טֹוז רעד (ןע) ָאנד-םי

 םִי"-בֶלָּכ רעד (טניה) טנוה-םי

 םָי-ריִזֲח סָאד (ךע) לריזח-םי
 ןֶּב ,הָזְבִנ ,לָבָנ רעד (סע) קינומש-חמי

 לַעַילְּב
 ְךֶבִנ יד (}) שינעפיט-םי

 לֹולְצִמ ,םָּיַה םֹוהְּת (|) טייקפיט-םי
 םִיידֹוּפק רעד (}) שזָאי-םי

 רֹוּלַּדְגִמ רעד (ס) ןרעטמַאל-םי

 יִּמַי לֶבָח יד (ס) עגיל-םי

 ('מ 1853) םָי ליִמ רעד 0 לַײמ-םי

 יִצ יד (ס) עטָאלפ-םי
 לֶפָׁשָו תּואֵּג רעד ({) ץיילפ-םי
 םּיַה-ןֹוסּוס סָאד (ךע) לדרעפ-סי
 םַּיַה-תַרָּפ סָאד (רעבלעק) בלַאק-סםי

 ('מ 1853) יָּמִי רֶׁשָק רעד (}) ּפונק-םי

 םָי-תַּנַׁשֹוׁש יד (ן) זיור-םי

 גֹופְס יד (ןע) טָאװש-םי

 לֹוׁשְחַנ רעד (ס) םערוטש-סי

 םַּיַה-בַכֹוּכ רעד (ס) ןרעטש-םי

 םַּיַ יֵנְּפ רעד (ןע) לגיּפש-םי
 יִּמַי ןֹוזָמ רעד (}) זַײּפש -םי

 תיִּתְׁשַּת ,ׁשֶרֹׂש ,רֵּקִע ,דֹוסְי רעד (תו) דוסי

 ,יֵשְרָׁש ,יִרָּקִע ,יִדֹוסִי ידַא קידתודוסי

 יָנֹוׁשאִר

 ,תּוּיִׁשְרָׁש ,תּויְדֹוסְי יד (}) טייקידתודוסי

 רֵּקִע
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 ןֵּכ רעד/װדַא ָאי=עי

 דָּיַצ רעד (ס) רעגעי
 הָדיֵצ ,דִיַצ יד (ןע) ַײרעגעי

 דִיַצ רעד (ןע) ייּפָארט-רעגעי

 לַע ,ןָפֹא לָכְּב ,םֹוקָמ לָּכִמ ודַא סלַאפנדעי

 ןֵּכֶׁש לָּכ ,םיִנָפ לָּכ
 דָחֶא לָּכ לָׁש ווניא/נָארּפ/ידַא סנדעוודעי

 דָחֶא לָּכ װניא/נָארּפ/ידַא רעדעווטעי

 דָחֶא לָּכ ,-לָּכ ,לֹּכ ווניא/נָארּפידַא רעדעי

 דָחֶא לָּכ ווניא/נָארּפ/ידַא רערעדעי

 יֵעּוׁשְי רעד (}) טַיוזעי
 תּויֲעּוׁשְי רעד (ןע) םזיטיוזעי
 ּוׁשֹי נפ סוזעי

 דָחֶא לָּכ ווניא/גָארּפ/ידַא רעדיווטעי

 הֹהָנ ,לֶלָי װ ןהלעי
 ׁשָּפֲעְמ ידַא עקלעי
 ְךָּכ םִא ,ןֵּכִמ רַחַאְל ,זָא דא טלָאמעי

 אָּבַה םֶלֹועָה לָׁש ידַא קיטלעוונעי
 תיִנָּתְרַק ,תיִנָלְׁשַר הָּׁשִא יד (ס) עטנעי

 ַחֵנָאַה ,קֵנָאֵה ,ַחֹנָּג וו ןעשטנעי

 רֶׁשֲא ,דָׁש ,אּוהַה ידַא רעקינעי

 ,לֹואְׁש ,תָמָאָה םַלֹוע יד ({) טלעוו ענעי

 אָּבַה םֶלֹוע

 ףֶסָּכ ;םֹוקָמ ֹותֹוא יד (ס) הׂשעמ ענעי

 חַנָאַה ,קֵנָאַה ,ַחֹנָּג װ ןעקנעי

 הָקָנֲא ,הָחיִנְּג סָאד ({) שינעקנעי
 וָׁשְכַע ,תֵעָּכ ,הָּתַע װדַא טצעי

 (הינמרגמ ידוהיל יוניכ) הֶקִי רעד (ס) עקעי

 הָנָּׁשַה םֹוי רעד (געט) גָאטרעי

 יִתָנֶׁש ,תיִתָנְׁש ידַא ךעלרעי
 הָסיֵסְּת יד (ןע) גנורעי

 ססָּת װ ןרעי

 תֶדֶּלַה םֹוי (ּהָל) ֹול הָיָה װ ךיז ןרעי

 ןיִחְׁש ,תַחַּפַס רעד קערעי

 יֵנָתְוַאַּת ידַא קידערה-רצי
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 רקִי ,תּורקַי רעד (}) תורקי

 םִיַמָׁש אֵרָי ,דֵרָח ידַא קידמימש-ארי

 םַעַז ,ןֹורָח ,הָמֵח רעד (ס) ןוזגרי

 ,ׁשָרֹומ ,הָׁשָרֹומ ,הָׁשִרְי יד (תו) השורי

 ןֹובזִ
 ִּתְׁשַרֹוּת ידַא קידהשורי

 הָׁשָרֹוּת יד ({) טייקידהשורי

 הָמּוהְמ ; דיִרָי רעד (םי ,}) דירי

 י"אֵמ הָדיִרְי ;דָרֹומ ,הָדיִרְי יד (תו) הדירי

 הָׁשֶרְי יד (ןע) גנושרי

 לֹחָנ ,שֹרָי װ ןענעשרי

 זיוה-םימותי -- תורקי

 יִׂשֲעַמ רָבָּד ,תּואיִצְמ ,תּוׁשָי ,הָיְוֲה רעד(})שי

 בּוׁשִי רעד (םי) בושי

 יִרְפַּכ יִדּוהְי רעד (ס) קינבושי

 אָּתְביִתְמ ,הָביִׁשְי יד (תו) הבישי
 -רַּב ,הָביִׁשְי-רּוחַּב רעד (םי) רוחב-הבישי

 בַרייֵּב

 (לארשי לש יָלֲאָרְׂשִי ידַא קידלארשי

 (בשות ,חרזא) יִלֵאְרְׂשִי רעד (ס) ילארׂשי

 (לארשיב יושע) יִלֵאְרְׂשִי ידַא שילארׂשי

 םֹותִי רעד (םי) םותי

 םיִמֹותְי-תיֵּב סָאד (רעזַײה) זיוה-םימותי



 ףָּכ תֹואָה יד ּכ

 רֵקָי ,הָרְקִי ,דֹובָּכ רעד דובּכ

 הָרְקֹוה בַּתְכִמ רעד ({) קורדסיוא-דובּכ

 ׁשיִא ,דֹובָּכ ףֵדֹור רעד (ס) רעכוז-דובּכ

 קיִר

 בַהַר יד (ןע) ַײרעכוז-דובּכ
 לֹוכִיְבִּכ רעד (ס) לוכיבּכ

 יאֵדְּכ ידַא ּפַא יאדּכ

 לָׁשָמְל ודַא לשמל-המודּכ

 ,ןַעַמְל ,יָדְכִּב ,יִדְּכ ,תָנָמ לַע ּפערּפ ידּכ

 ליִבְׁשִּב ,רּובֲעַּב

 ןֵּפ ןקבק ּפערּפ טשינ ידּכ

 -ָׁש תֶָנְמ לַע ,יָׁש יִדְּכ ּפערפ לָאז'ס ידּכ
 םש ליִבְׁשִּב ּפערּפ ןצ ידּכ

 ןֵהֹּכ רעד (םי) ןהּכ

 יָנֲהֹּכ ידַא שינהּכ

 הָּנַהְּכ יד (}) טפַאשנהּכ
 הָרְמיִמְּכ עַגֶר װדַא ןיע ףרהּכ

 הִָּנְּפ ,הָנְוַּכ יד (תו) הנווּכ

 יִרָזּוּכ ידַא שירזוּכ

 ,קֶזָח ,קֶזֹח ,זע ,הָמָצָע ,ַחֹּכ רעד (תו) חוּכ

 ץֶרֶמ ,ףֵקֹּת
 הֵקְזָחְּב ,קְזֹחְּב חוּכ טימ --

 ַחֹכְּב ידַא קידחוּכ

 םֶּלַא רעד (ס) רעייג-חוּכ

 ללָּכ װ ןַײז ללוּכ
 סֹוּכ רעד (סע) סוּכ

 הָּיִתְׁש ,הָמיִגְל יד (ס) עסוּכ

 הֹתָׁש ,םֹנָל װ ןענעסוּכ

 רעד (רקיעב םירפוּכ) רקיעב רפוּכ
 רָּקִעְּב רֵפֹוּכ ,סֹורֹוקיִּפֶא

 יִנָרְּקַׁש ידַא קידרקשו-בוּכ
 תִיַזְּכ רעד 0 תיזּכ

 תֶבֹרְקִּת ,דּוּבִּכ רעד (םי) דוביּכ

 תּופְׁשַכְמ ,םָסֶק ,ףּוׁשִּכ רעד (םי) ףושיּכ

 םיִסְקַמ ידַא קידפושיכ

 .ףֵּׁשַכְמ ,םָסֹוק רעד (ס) רעכַאמּפושיּכ

 ׁשֵחַנְמ
 םַּסִק ,םֹסָק װ ןפושיּכ
 יָנֹורְׁשִּכ ידַא קידנורשיּכ
 ֹוּב-לָּכ ידַא קינובלּכ

 אָּתְבַלְּכ יד עטבלּכ
 הֶּלַּכ יד (תו) הלּכ

 ּהקְרַפְל הָעיִּגִהָׁש תַּב יד (ןדיימ) דיומ-הלּכ

 תֹולּולְּכ יד טפַאשהלּכ
 (געלב) לֹוכָי לֹּכ רעד ךלו-לּכ

 רֵמֹולְּכ װדַא רמולּכ

 ּולֲאְּכ ,לֹוכָיְבִּכ ודַא טשרמולּכ
 רֵמֹולְּכ ידַא קיטשרמולּכ
 דֹועְּב נָאק ןמז לּכ

 ריִׁשְכַמ ,ׁשיִמְׁשַּמ ,יֵלְּכ יד (ם) ילּכ
 םיִלֵּכ תֶכָרֲעַמ רעד (}) זיוורעס-םילּכ
 ׁשֶדְקייִלְּכ צמ שדוק ילּכ
 לֵלֹוּכ ,לֶלָּכ רעד (םי) ללּכ

 רּוּבִצ-ׁשיִא ,ןֵקְסַע רעד (ס) רעוט-ללּכ

 םָצֵע-םֵׁש ,יִלָלְּכ םָצֵע-םֵׁש רעד ןעמָאנ-ללּכ

 יִטָרְּפ
 לֶלְּכַה ִנָיְנִע צמ םינינע-ללפ
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 תיִׁשּוּמִׁש הָפָׂש יד ךַארּפש-ללּכ

 קךימ לָּכ וװניא/ידַא יילרעלּכ

 ֵּפַלְּכ ּפערּפ יּפלּכ

 יֵתּוּמַּכ ידַא קידתומּכ

 טַעְמִּכ װדַא טעמּכ

 הָיִפּונְּכ יד (תו) היפונּכ
 (ןטק תילט לש תונפ עבראמ תחא) הֶּנִּפ יד (ס) עפנּכ

 תּופיִצְרִּב ,הָגָרְדַהְּב ודַא רדסּכ

 ףּוצָר ידַא קידרדסּכ

 ,םַעֵז ,הָמֵח ,זָגֹר ,ןֹורָח ,סַעַּכ רעד (}) סעּכ

 הָזְגָר
 יִנָזְגַר ,זֵגֹור ,םָעְזִנ ,סּועָּכ ידַא קיסעּכ

 גר ,ןָחֶחַר .ףַא ׁשיִא ,ןָסֵעַּכ ועד (םי) ןסעּכ
 םִיַּפַא רַצְק

 ףֵצַקְתִה ,זֵּגַרְתִה ,זגָר ,סעֶּכ וװ ךיז ןסעּכ

 הָרָּפַּכ יד (תו) הרּפּכ

 םיבותּכ -- ךַארּפש-ללּכ

 לֵזאָזַעַל ריִעָׂש סָאד (ןע) לדניה-הרּפּכ

 ףָּכ ,'ּכ תֹואָה יד (םי) ףֹּכ

 לֶפָּכ רעד 9

 לֶפָּכַה ַחּול יד (ס) עלעבַאט-לפּכ
 לֵּפַּכ ,לֹפָּכ װ ןעלפּכ
 לָּפְכִנ רעד (ס) רעלפּכ
 ןיֵאָׁש ,קפָס יִלְּב ידַא קידהנומש-לפּכ

 הֵּבְרַה ,בָּכְרִמ :ֹורְתָסְל
 ְךרּכ רעד (םי) ךרּכ

 יִּכַרְּכ ידַא שיכרּכ

 רָּתִמ ,רָׁשָּכ ידַא רשּכ

 תּורְׁשַּכ יד תורשּכ ;
 רֶׁשְכַה װ ןכַאמ-רשּכ

 רֶׁשָּכ װ ןרשּכ
 הָּבִתְּכ יד (תו) הבותּכ
 םיִבּותְּכ צמ -םיבותּכ



 (שגד ילב) 'כ תֹואָה יד כ

 (לעופ ינפל רוציק) יִכֹנָא ,יִנֲא נָארּפ ךיא-='כ

 קַעֹוז יִנֲא ַײרש'כ --
 ְךלֹוה יָנֲא ייג'כ --

 הָיְבּוּבְרִע לָׁש ,ּוהֹבָו ּוהֹּת לֶׁש ידַא שיטָאַאכ

 ,הָכּובְמ ,ּוהֹבָו ּוהֹּת רעד (}) סָאַאכ

 הָיְסּומָלְרָדְנַא
 ןֹומְלַׁש ,דֵחֹׁש רעד (|) רַאבַאכ

 דָחַׁשְמ רעד (סע) קינרַאבַאכ

 תּורְקְפָהְּב ,הָיְבּוּבְרֶעְּב ודַא םָארָאדָאכ

 ְּדַּג ו ןעווָאכ

 ִיַּב ,רָּכִא לָׁש תִיַּב ,הָּתְקִּב יד (ס) עטַאכ
 ִרְפַּ
 לָכְל ,תֹוחָפְל ,-ָׁש יִּפ-לַע-ףַא ודַא שטָאכ

 תֹוחָּפַה

 תֹוחָּפַה לָכְל ,תֹוחָפְל ודַא עבשטָאכ

 (עורפ ןפואב) קֹחָצ װ ןעשטָאכָאכ

 קּולָח רעד (}) טַאלַאכ

 הָרּובֲח ,אָתּורְבַח יד (ס) ערטסַאלַאכ

 הָעּורְּפ

 יִּדְׂשַּכ דא רעײדלַאכ

 הָבְלַח ,הָוְלַח יד (ס) עװלַאכ
 יִתיֵּב ןֶרְצִי רעד (סע) קינּפולַאכ
 הָרּובֲח ,אָתּורְבַח יד (ס) ערטסַאילַאכ

 הָעּורְּפ

 קּומ ,הָּתְנַּפ ,תָנְּפ ,תיקֹוׁש יד (ס) עװעילָאכ

 ףיִליָח ,ףיִלָּכ רעד (}) ףילַאכ
 תּופיִליָח ,תּופיִלָּכ רעד טַאפילַאכ

 עֶרֵלֹוּכ ,עֶריִלֹוח ,עֶריִלֲח יד (ס) ערעלָאכ

 לֶבָנ ,סּג ,ץֶרָאָה-םַע רעד (סע) סַאכ

 אָחְקְרַע ,ןֹולְמֶס ועד (}) טנָאמָאכ

 הָלָבְנ יד (ס) עװטסמַאכ

 ןיִסְמַח ,בֶרָׁש רעד (ןע) ןיסמַאכ

 יִניִסְמַח ,יִבָרְׁש ידַא קיניסמַאכ

 סָּפְסֲחֶמ ידַא עקסמָאכ
 תיִנָאְצַי ,הָנֹוז יד (ס) עטנָאכ

 תיִקְז רעד (ןע) ןָאעלעמַאכ
 ףֶטָח רעד (}) ּפַאכ

 הָפיִטֲח יד (ןע) גנוּפַאכ

 הָקֲהל ,הָיְפּונְּכ יד (ס) עטּפָאכ

 יִנָפְטַח ידַא קיּפַאכ
 תיִרְקִמ הָרּוצְּב ,יִחְטִׁש ןְפֹאְּב רעד ּפַאליּפַאכ

 ףֹטֲח ,סֹפֶּת װ ןּפַאכ

 תֶסֶפֹוּת סָאד (ך) עלעּפַאכ

 תּופיִטֲח סָאד (}) שינעּפַאכ

 ,ףֵטֹוח ,ןָפְטַח רעד (ס) רעּפַאכ

 ספֹוּת

 תּופיִטֲח יד (ןע) ַײרעּפַאכ

 יָנָפְטַח ידַא שירעּפַאכ

 יִקָח רעד (ס) יקַאכ

 הָלֵהְקִמ רעד (}) רָאכ

 הָלֵהְקַמ לֶׁש -רָאכ

 יִתָלֵהְקַמ ידַא לַארָאכ

 ,גָזָמ ,עַבָט ,יִפָא ,יִפֹא רעד (ס) רעטקַארַאכ

 הָנּוכְּת ,ןֹויְבִצ ,ביִט

 רָּפַא רעד (}) רָאטַאזירעטקַארַאכ

 ּוּפֶא ,רּוּפִא יד (ס) עיצַאזירעטקַארַאכ

 ןּויִפֶא יד (ןע) גנוריזירעטקַארַאכ



241 

 רעטריזירעטקַארַאכ

 ןָיְפֶאָמ רעד (עטריזירעטקַארַאכ)

 רֵּפַא :ןִיַצ ,רֵאָּת ,ןִיָפַא וװ ןריזירעטקַארַאכ

 ,הָנּוכְּת ,רּואֵּת יד (ס) קיטסירעטקַארַאכ

 ןקיִּכַא
 יָנָיְפֶא ידַא שיטסירעטקַארַאכ
 םִיַנְתָמ-ריִזָרַז רעד (}) טרַאכ

 רֶטֶר'ַצ ,תֹויָכְז-בֵתְּכ (ס) עיטרַאכ

 ןְלֵהְקַמ רעד (}) טסירָאכ

 יִתָלֲהְקַמ ידַא קירָאכ
 הָחיִנְּג ,הָמיִהְנ רעד (ןע) לכרָאכ
 הָחיִנְּג ,םּויְו (ןע) גנולכרָאכ

 ׁשּורְׁשִרְּב םֹׂשָנ ,ַחֹנָּג וו ןעלכרָאכ
 הָנּועְּת ,דּוּקְרָה תַרֹוּת יד עיפַארגָאערָאכ
 יִתָגּועְּת ,יִדּוקִר ידַא שיפַארגָאערָאכ

 רּוחְרִח יד (ןע) גנוקרַאכ

 רֵחְרַח װ ןעקרַאכ

 רֵחְרַחְמ רעד (ס) רעקרַאכ

 ןֵמ'ָךְבִח ,זיִרָז רעד (ן) טַאווכ

 תּייּנַמ'ָךְבָחְּב יִזיִרְז ידַא שיטַאווכ

 לֹוׁשְחַנ ,לֵּג יד (ס) עילַאװכ
 םיִּלַּג-רֵבֹוׁש רעד (ס) רעכערב-עילַאוװכ

 לֵסְלַּתְסִה װ ךיז ןעילַאווכ

 לֹע-קַרֹוּפ ,ןֹויְרִּב רעד (סע) ןַאגילוכ

 ,תּומָּלַא ,תּונֹויְרִּב רעד (ןע) םזינַאגילוכ
 תּולְלֹוהְתֶה ,תּואָרְּפ

 ,תּומָּלַא ,תּונֹויְרִּב יד ({) טײקשינַאגילוכ
 תּולְלֹוהְתִה ,תּואְרְּפ

 ,אֵרָּפְתִה ,לֵלֹוהְתִה װ ןעװענַאגילוכ
 לֵלֹוּתְׁשִה

 הָצְמִח רעד סעברַא-סומוכ

 אֵטֲחַה װ ןעיביכ

 אֹל םַא ,םִא יִּכ ,דַבְּלִמ ונָאק עביכ

 ,תֹוַמְזִמ ׁשיִא ,יִמּומְרַע רעד (סע) קַארטיכ

 יאַּמַר ,לָעּוׁש

 עימעכ -- רעטריזירעטקַארַאכ

 םּורָע ידַא ערטיכ

 הָמְרָע ,תּוּיִמּומְרַע יד (}) טייקערטיכ

 קֵחַטְּצִה װ ןעכיכ
 תּוקֲחַטְצִה סָאד (ן) שינעכיכ

 ןיִניִּכ רעד ןיניכ

 ןיִס יד עניכ

 תיִניֵס ידַא שיזעניכ

 יִניֵס רעד (ס) רעזעניכ

 דֵּיַהַמ ׁשֵחַנְמ רעד (|) טנַאמָאריכ

 דַּיַה תַמְכָח יד עיטנַאמָאריכ

 ַחֵּתַנְמ רעד (}) גרוריכ

 ,תּוחְּתַנְמ ,ַחּוּתְּנַה תַרֹוּת יד עיגרוריכ

 הק =
 יִגְרּוריִּכ ,יִחּוּתִנ ידַא שיגרוריכ

 (יביטימירפ) רָּכִא ,ץֶרָאָה-םַע רעד (סע) ּפָאלכ

 קֵּסַעְתִה װ ךיז ןעשטָאּפָאלכ

 רֹולָּכ רעד רָאלכ
 רֶרָלַּכ ,רֵּלַּכ װ ןרירָאלכ

 ַעלָּב ,עֹמָּג ו ןעּפָאילכ

 ףֵטֹוׁש םָׁשָּג רעד (סע) ּפַאילכ

 רַטְמַה װ ןעּפַאילכ

 תּוּסַגְּב הֹתָׁש ,םֹנָל װ ןעשטּפעילכ

 תּוסַגְּב הּיִתְׁש יד (|) שינעשטּפעילכ
 הָלָלְי רעד (}) ּפילכ

 הֹכָּב ,ללָי װ ןעּפילכ

 ַַחְּב טניא ןבעל'כ
 הֵּכַה ,םלָה װ ןעילַאמכ

 רֵדֹוק ,ןָּנֶעֶמ ידַא ענרַאמכ |

 בע ,ןָנֶע יד (ס) ערַאמכ

 םיִנָנַע הֵּסַּכְתִה ײ ךיז ןערַאמכ

 ;תּונָלְבֹוס רַסֲח ,ןֶצֲחַׁש רעד (סע) קָאינכ

 ןֶלְַּ
 יִנְלְטַּב :יִנָצֲחַׁש ,יאַּנִק ידַא שיקָאינכ
 יאֵמְלָח ,יִמָלָח רעד ידַא רעמעלעכ

 הָיְמיִּכ יד עימעכ



 עיטַאמָאטסערכ -- עילַאקימעכ

 סּוחְסַח ,הָסיִסֲח יד (ס) עקטסנָארכ יִמיִּכ רֶמֹח יד (ס) עילַאקימעכ

 יאַמיִּכ רעד (ס) רעקימעכ

 יִמיִּכ ידַא שימעכ

 תֶבֹּכְרִּת יד (ןע) גנודניב עשימעכ

 (השוגד אֹל) 'כ תֹואָה יד (}) ףכ

 םֹורְּכ רעד םָארכ

 סּוחָס ידַא עקסמָארכ
 םֵסְרַּכ ,םֹרָּג ו ןעשטשמָארכ

 ןֵמְזְדַמ רעד (ס) רעטעמָאנָארכ

 תֹורֹוּדַה רֶדֵס ,םיִּנַמְז רֶדֵס יד עיגָאלָאנָארכ

 םיִּנַמְז יִפְל ידַא שיגָאלָאנָארכ
 תֹורֹוק יד (סע) קינָארכ
 םיִּנַמְז יִפָל ידַא לַאקינָארכ

 סֶקָנְּפ סָאד (רעכיב) ךוב-קינָארכ
 ךָשֵמְמ ,יִנֹורְּכ ידַא שינָארכ
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 רַחַנ רעד (}) ּפָארכ

 שָשְבִגְמ ,סָּפְסֶחְמ ידַא עטַאװעּפָארכ

 רֵחַנ ,רֹחָנ ו ןעּפָארכ

 רַחַנ ,הָריִחְנ יד (}) שינעּפָארֿכ

 ןֶרֲחַנ רעד (ס) רעּפָארכ

 חּוּכ װ ןעקַארכ

 הָחיִּכ יד (|) שינעקַארכ

 תיִצְרַח (ס) עמעטנַאזירכ

 ְךֶמָּת ,תֵרָזֲת רעד ןיירכ

 הָמיִרְצ יד (ןע) גנוּפירכ

 םֹרָצ װ ןעּפירכ

 ,ןֶּגֶפס ,הָטיִמֲח סָאד (ךע) לזמערכ

 הָביִבְל
 סּוּנִּכ ,הָאָרְקִמ יד (ס) עיטַאמָאטסערכ



 לתֹואָה יד/רעד ֹל

 הָדָּבְעַמ יד (ס) עירָאטַארָאבַאל

 ןָדָּבְעַמ רעד (}) טנַארָאבַאל

 ִתְדַּבְעַמ ידַא שיטנַארָאבַאל

 בֶבֹוׁש רעד (סע) זובָאל
 יִבָבֹוׁש ידַא עטַאװעזובָאל

 תּובְבֹוׁש ,תּיִבְבֹוׁש יד (ןע) יײרעזובָאל
 ׁשֶפְנ תַבָׁשֲה ,םיִּנַדֲעַמ יד (ןע) גנובָאל

 ָךֹובָמ רעד (}) טניריבַאל

 ׁשֶפֶנ בֵׁשָה װ ןבָאל

 וּבִל ביִטיֵה װ ךיז ןבָאל

 םּיַה ןֵטְרַס רעד (ס) רעטסבָאל

 ֹויּגַה יד (ס) קיגָאל

 ריִבָס ,יִלְכִׂש ,יִנֹויְגֲה ידַא שיגָאל

 דֹונ ,דאנ ,בֹוא ,תָמֵח רעד (ןע) לגָאל
 דָמַעַמ ,בָצֵמ יד (ס) עגַאל

 ןָסְחַמ ,הָנֲחַמ רעד (ן) רעגַאל
 יֵאָנֲחַמ ידַא קידרעגַאל

 תּואָנֲחַמ יד טײקשירעגַאל

 לֶהֲאַמ רעד ןטלעצעג ןופ רעגַאל
 ָּיִנֲח ,הָיָנֲח ,הָנָסְחַה יד (ןע) גנורעגַאל
 תֹונֲחַּ רעד (רעצעלּפ) ץַאלּפ -סגנורעגַאל

 ןֵסְחַה ,הֹנָח װ ןרעגַאל
 ןֹוטְלַׁש ,רֶדֵס רעד (}) דַאל

 ,סָמַעַמ ,הָּדבְּכ,ןֶעְטִמ יד (ןע) גנודָאל
 ;ןֹולְבָס ,אֹוׂשֵמ ,הָסיִמַע ,סֶמֹע ,הָסָמֲעַמ

 תּונְּיַּדְתִה

 יד (}) טייקכעלגעמ-גנודָאל

 סֵמַעַה ,ןֵעְטַה ,ןעֶט יי ןדָאל
 סָמַע

: 
 יַדְתִה ,ןּיַּדַה יו ןדָאל
 הָפּוגְמ ,סיִרְּת רעד (ס) ןדָאל

 ָיְּתִה יי ךיז ןדָאל
 תּונּיַּדְתִה יד ({) שינעדָאל

 ןַעֹוט :ןיִעְטַמ רעד (ס) רעדָאל

 הָריִס יד (ס) עקדָאל

 רּוּסֶא רעד (}) ווַאל

 ,ןּורְמִּת יד (ןע) גנוריװַאל רעד (}) ריװַאל
 הָלּוּבְחַּת ,סיִסְכַט

 סֵסְכַט ,ןֵרָמַּת יי ןריװַאל
 הָּבַל יד (ס) עװַאל

 ןֹויְבֹוזֲא ,ְךֶרֵנ תַלֹּבִׁש יד עדנעווַאל

 לֵּבְחַּת ,סֵסְכֵט ,ןֵרּמַּת וו ןריריװַאל
 !הָׁשְרַּת !ןֵּת (הֵׁשְרַה = ןזָאל -מ) !זָאל

 !הָבָה
 קיִסְפַּת ְּךיִדָי ףֶרֶה ,ףֶרֶה !ּפָא זָאל
 יּנְּמִמ ףֶרָה !ּפָא ךימ זָאל
 קיִסְפַּת ,ףֶרָה !ורוצ זָאל

 הָמְסיִס יד (ןע) גנוזָאל
 הֹהָׁש ,ׁשטָנ ,ןֹתָנ ,הֵׁשְרַה װ ןזָאל

 ףֵצָה װ רעסַאװ ןפיוא ןזָאל
 םָּד זֵּקַה װ טולב-רעדָא ןזָאל
 רֵקְפַה װ רקפה ףיוא ןזָאל
 ןֵּתְׁשַה ,םִיַמ לָטָה װ ןירוא ןזָאל

 ַענְתַה ,ַעֵנָה ,לַעְפַה יו גנוגעװַאב ןיא ןזָאל
 עֵנְתַה ,ץֶרָה װ גנַאג ןיא ןזָאל
 ףֵעָה װ ןטפול רעד ןיא ןזָאל
 לַחְנַה וו השורי ןיא ןזָאל
 רֵטֶפַה ,רֹטָּפ װ ןייג ןזָאל



 קידנרעױדגנַאל -- ןרעה ןזָאל

 ַעֵמְׁשַה װ ןרעה ןזָאל

 עדֹוה ,ַעֵּמַׁש װ ןסיוו ןזָאל
 הֵּתַפְתִה װ ןדערוצ ךיז ןזָאל

 ַחַּכְׁשַה װ ןסעגרַאפ ןזָאל
 לָלֹוׁש ּךֵלֹוה װ ןריפרַאפ ךיז ןזָאל
 אָּת ,רָּדְסִמ ,הָּכְׁשִל יד (ס) עשזָאל

 תּונֹועְמִקְּב ודַא םידחאל

 ֹוטֹול רעד (ס) ָאטָאל

 סֹוטֹול ,טֹול רעד 0 סָאטָאל

 יאֵּלַט רעד (סע) קינטוטַאל

 הָאְלָטַה יד (ןע) גנוטַאל

 לֵאָצ רעד (}) סוטָאל

 תיִניטְל סָאד ןַײטַאל

 יִניֵטְל ידַא שינַײטַאל

 בֹנָּג ,בֹחֶס װ ןעכטַאל
 בָּנִג ,בָחֶס רעד (ס) רעכטַאל

 ׁשֶרֶק ,סַּפ ;דֶבֶר ,יאֵלְט ,אְלָט יד (ס) עטַאל

 אֹּלַט ,הֹלָט ,אֹלָט װ ןעטַאל

 ,הָלָרְגַה יד (ס) עירעטָאל (ןע) ײרעטָאל

 רוּפ ,סְיַּפ
 הָטיִמֲח ,הָביִבְל יד (ס) עקטַאל
 ,ׁשּוּמִׁש"תיֵּב ,יִעְר-תיֵּב יד (ס) ענירטַאל

 הָאָצֹומ ,הָאָרֲחַמ
 הָחּותְּפ לַעַנ ,לָּדְנַס רעד (}) שטַאל

 ֶמָאְנ יַא לַאיָאל
 תּונָמֲאְנ יד (}) טעטילַאיָאל

 דַחֹׂש סָאד (רע) טלעג-ץרחי-אל

 טֹויְדֶה רעד (ס) רעקיַאל

 קֹוחְצ ;תיִלְטַמ ,טּוטְרַמְס רעד (סע) ךַאל
 ַחיִׁש ,תַחַׁש ,רֹוּב ,רֹח רעד (רעכעל) ךָאל

 הָרּואְמ ,תַחַּפ ,הָחּוש
 ַעּולָּב-ַעּורְק :ןָלְׁשַר יד (ס) ערדוכַאל

 ינָקֲחַצ :יִטּוטְרַמְס ידַא קיכַאל
 קחָׂש ,קַחַצ ,קֹחָצ װ ןכַאל
 טּוטְרַמְס ,תיִנָלְטַמ ,תיִלְטַמ יד (ס) עכַאל
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 םיִעָרְק צמ סעכַאל

 ןִקֲחַצ רעד (ס) רעכַאל

 ַחְּדַבְמ הֶוֲחַמ יד (ס) עקַײרעכַאל
 הֶׂשְבִּכ ,הָּבְׂשִּכ יד (ןע) םַאל

 (םירגנ) קָבָּד רעד (ןע) םַאל

 לּוסָּכ ,ַחּסִּפ ,ַעֵלֹוצ ,רֶּגִח ידַא םָאל

 תֶבֶּקַמ ,םֹּדרק ,ׁשֹוּכַמ רעד (ןע) םָאל

 ַחְסָּפִה ,ֵַלָצִה ,רּגַחְתִה יי ןרעוו םָאל
 הָטָבֲעַמ ,תֹונֹוּכְׁשַמ תיֵּב רעד (|) דרַאבמָאל

 הָעיֵלְצ יד (ןע) גנומָאל
 סֶּנַּפ רעד (ס) ןרעטמַאל
 ִתָּבַר ףֶלֶאְּב אל ףלַא ןסיורג ַא טימ אֹל

 יִל חַַּה ,הָבָה ,יִל ןֵּת ךימָאל
 תּוניִנְצ יד טײקטכַאמעג ךימָאל
 יִל הָחיִּנַה ,יִל חַּנַה ור וצ ךימָאל

 הָבָה ,אָנֶא ,אָנ רימָאל
 חיִּנַנ ןעמעננָא רימָאל
 רֹגֲח ,ַעְּלַצ ,ַעֹלֶצ ו ןעמָאל
 ףֶׁשֹע רעד (}) ץיּפש-םָאל
 הָקָעְז ,הֶלֶלְי ,הָחָוְצ ,חַוָצ רעד (}) טנעמַאל

 ,הָלָלְי ,תּוחְּפַיְתִה יד (ןע) גנוריטנעמַאל

 הָקָעְז
 קעז ,ללֵי ,ַחֵּפַיְתִה װ ןריטנעמַאל
 הָרֹונְמ רעד (}) ּפמָאל

 דֶּפְמַל רעד (ןע) ןָאיּפמַאל
 סַּפ ,טֶרָס רעד () סַאּפמַאל

 רּוּבִּצַה תַמיֵא רעד (ס) רעביפ-ןּפמָאל

 תּורְּגִח ,תּוחְסִּפ ,ןֹוחָּפִּפ יד (}) טײקמָאל
 טֵּפְטַּפ ,ןֵׁשְלַה ,דֹוס הֶּלַּג װ ןרמאל
 ּוחָא ,אָׁשָּד תֹואְנ ,הֶאָׁשְדִמ רעד (ןע) ןַאל

 ְךּׁשִמְמ ,קֹוחָר ,תֹוּכְרַא ,ּךֹרָא ידַא גנַאל
 םיִמָּיִמ קירוצ גנַאל

 ןֵמְזִמ ,םיִמָּיִמ גנַאל ןופ --
 ןֵמְזִמ ,םיִמָּיִמ ידַא קינָאגנַאל

 ְךָׁשֶמְמ ידַא קידנרעױדגנַאל
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 הָאַכְנ ַחּור ,םּומֲעֶׁש רעד לַײװגנַאל

 יֵמּוּמַעַׁש ,םָמַעַׁשְמ ידַא קילַײװגנַאל

 ,תּומְמְעַּתְׁשִה יד (ןע) גנוקילַײװגנַאל
 הננחבא

 תּומְמְעַּתְׁשִה יד (}) טײקילַײװגנַאל

 "דַנְדַנ" ,םִמֲעַׁש װ ןקילַײװגנַאל
 םֵמַעַּתְׁשִה װ ךיז ןקילַײװגנַאל
 טַאְל ודַא םַאזגנַאל

 יֵטֶא ידַא םַאזגנַאל

 תּויִּטֶא יד (}) טײקמַאזגנַאל

 קיִתָו ידַא קירעיגנַאל
 ןָשֹונ ,םּודְק ,קיִּתַע ידַא קיטטגנַאל

 ןֵגֶנ ְךיִרָא ידַא קיליּפשגנַאל
 ,ץֶרָא סָאד (ןעַײרעדנעל ,רעדנעל) דנַאל

 ,הָכָלְמַמ ,דֹוחָמ ,הָניִדְמ ,לָבֶח ,אָעְרַא
 תֶכְלְמַמ
 ץֶרָאָה לָׁש ,יִצְרַא "דנַאל
 דֵבֹוע ,יאֵלְקַח רעד (ס) רעטעברַא-דנַאל

 הָמָדֲא
 יָצְרַא ידַא קיטרַאדנַאל

 .םָכָׁש ,םָכְׁש סָאד (|) טיבעגדנַאל
 רֶצָמ יד (}) ץענערגדנַאל
 רָּכִא ,זַעֹּב ,יאֵלְקַח רעד (|) טריװדנַאל

 תּואְלְקַח יד (}) טפַאשטריװדנַאל
 יֵאְלְקַח ידַא ךעלטפַאשטריװדנַאל
 הָחיִנְצ ,הָתיִחְנ יד (ןע) גנודנַאל

 הֵדְׂש ,תָחְנִמ סָאד (רע) דלעפ-גנודנַאל

 הָתיִחְנ
 לֶבָח רעד 0 לײטדנַאל

 יִתָניִדְמ ,יִצְרַא ידַא שידנַאל
 ַחֹנֶצ ,הֹחָנ װ ןדנַאל

 ץֶרָאדְוִּב רעד (טַײלסדנַאל) ןַאמסדנַאל
 הָעּוצְר ,רַצֵמ רעד (}) סַאּפדנַאל
 הָּפַמ יד (ס) עטרַאקדנַאל
 עַבָט-הֵאְרַמ ,ףֹונ יד (}) טפַאשדנַאל

 ןריטוַאקָאל -- לַײװגנַאל

 .הָמָדֲא-תֹקְלֶח ,הֵקְלֶח רעד (םי) חטשדדנַאל
 תַפְׂש ,ץֶרָאָה-תַפְׂש יד (ן) ךַארּפשדנַאל

 רּוּבְּדַה

 ַחֵּלַׁש ,קֹרָז ,לֵטָה װ ןריצנַאל

 חַמֹר ,ןֹודיִּכ ,תיִנֲח יד (ס) עצנַאל

 לֵמְזַא רעד (}) טעצנַאל
 אָׁשָּד תֹואְנ ,רַּכ יד (ס) עקנָאל

 ׁשֶלֶח ,רּוּפ ,סֶיַּפ ,לֶרֹוּג רעד (}) סָאל
 ;ןֹולְבָס ,םֶמֹע ,אָּׂשַמ ,לֹע ,לָטֵנ יד (ן) טסַאל

 הָקָעּומ ,ַחֵרְטֶה ,ףֶכָא ,הָדָּבְכַה
 ןֶסְמֹוע ,תיִאָּׂשַמ רעד (ס) ָאטױאטסַאל
 ףיִלָׁש רעד (קעז) קַאזטסַאל

 הָדֹובֲע-תַמֲהְּב יד (ס) היח-טסַאל

 לָּבַס רעד (ס) רעגערט-טסַאל

 לֹטָנ ,דַּבְכַה װ ןטסַאל

 הָסָפֲה ,רּוּפ ,הָלָרְגַה יד (ןע) גנוריסָאל

 לֶרְגִמ ידַא טריסָאל
 סִיַּפ ,סֵפָה ,לֵרְגַה װ ןריסָאל

 תּואיִרְּבַה וַקְּב אֹל ידַא קידמכילע-אל
 טּוהְל ּפַא רעָאל
 (םייניעה דצב ,סוס תוצוצרב) ׁשַּד רעד (}) ּפַאל

 רּוחְרַח ,הָדֹור ,תֶא יד (ס) עטעּפָאל

 םֶכָּׁשַה םָצֵע יד (ס) עקטעּפָאל
 תִיַּב לַעַנ יד (ס) עשטּפַאל

 ןֹודֵׁש רעד (}) טוטיּפַאל
 תוחידבב) ןָטִק תיִּלַט רעד 60 קַאדרעסּפַאל

 (תעדה

 הָּיַח לָׁש לֶגֶר ,הָּסַּג דָי יד (ס) עּפַאל

 (טמחשב) ץָך רעד (ס) רעפַאל

 דֶגֶּבַה ׁשַּד רעד () ץַאל

 הָּכַל רעד 60 קַאל

 הָצְוק .לַּתְלַּת רער (|) קָאל
 הָתָּבְׁשַה רעד (}) טוַאקָאל
 תָּבְׁשִמ ידַא טריטוַאקָאל
 תַּבְׁשַה װ ןריטוַאקָאל



 טַײקטוהל -- רָאטַאקָאל

 ןֵכָׁש רּיַּד יעד (|) רָאטַאקָאל
 הָעְקְׁשַה יד (ס) עטַאקָאל

 ִמֹוקְמ ירַא לַאקָאל
 םָלּוא רעד (}) לַאקָאל
 רֵּתַאְמ רעד (}) רָאטַאזילַאקָאל

 תּורְּתַאְתִה ,רּוּתִא יד (ןע) גנוריזילַאקָאל

 רֶּתֶאְמ ידַא טריזילַאקָאל
 רֵּתַא װ ןריזילַאקָאל

 רֵּתַאְתִה װ ךיז ןריזילַאקָאל

 רֶּטַק רעד (}) ויטָאמָאקָאל

 יאֵרָּטק רעד (ס) רעריפ-וויטָאמָאקָאל
 הָרּוּבְחַּת יד (ס) עיצָאמָאקָאל

 םּוּקִמ יד (ס) עיצַאקָאל
 ,ַחּוּדַמ ,תּוּתַּפְתִה ,לּוּדִׁש יד (ןע) גנוקָאל

 ּוּתַּפ .ְּךֶׁשְמִמ
 בֶלָחְדַמ רעד רעטעמָאטקַאל

 ׁשָּמַׁש ,תֶרָׁשְמ רעד (ןע) ײקָאל

 יִתְרָׁשְמ ידַא שִיײקָאל ,שיאיײקָאל
 הָּכַל רעד (|) ריקַאל
 ּוּכִל יד (ןע) גנוריקַאל

 הָּכָלְמ ידַא טריקַאל

 םֶּקִמִמ ידַא טריקָאל
 הֵּכַל װ ןריקַאל
 םֹּקַמ װ ןריקָאל
 סּומְטיִל ,סּומְקַל רעד סומקַאל
 אֵׁשַׁש ,הֹתָּפ ,לֵּדַׁש װ ןקָאל

 תיִּתְלֶא ,סִיַכָל רעד (ן) סקַאל
 לּושְלַׁש יד (ןע) גנוריסקַאל
 לֵׁשְלַׁש װ ןריסקַאל
 לֵׁשְלַׁשְמ ידַא קידנריסקַאל
 לֵׁשְלַׁשְמ םַס סָאד (ןע) לטימריסקַאל
 גּונֲעַּת יד (ס) עקטעקַאל
 בֶרֲאֵמ רעד (ס) רעקָאל
 ד-:'= בֶרֲאֵמ יד (ןע) גנורעקָאל

 בֶרֲאַמ םיִׂש ,בֹרָא ,בֵרָא װ ןרעקָאל

246 

 בֵרָאְמ רעד (ס) רערעקָאל

 ׁשּוׁש רעד (}) ץערקַאל
 יִׁשּוׁש ידַא קידצערקַאל

 הָּיִרְטִא רעד (}) שקָאל
 ָךֹורֲעַמ רעד (רע) טערבנשקָאל

 | (חמצ) רָע רעד רעברָאל

 הָנְפַּד רעד (רעמייב) םיוב-רעברָאל

 -הַלֲע רעד (רעטעלב) טַאלב-רעברָאל

 הָנְפַד
 הָנְפַּד-רַז רעד (ץנערקד) ץנַארק-רעברָאל
 דֶרֹול רעד 0 דרָאל

 םיִדָרֹוּלַה תיֵּב סָאד (רעזַײה) זיוה-ןדרָאל
 הָרְוַּד יד (ס) עװרַאל

 הָנּוח ,יִנֹורְפֶע רעד (}) ךרַאל

 הָקָעְז ,ןֹואָׁש ,הָיְמֶה ,ׁשַעֵר רעד (ןע) םרַאל

 הָקָעְז ,קֵעַז ,ׁשַעַר ,הָׁשיִעְר יד (ןע) גנומרַאל

 תֶבְרְקַמ ,תֶפָקְׁשִמ יד (ס) עטענרָאל
 קּּנְּפ ,ףּוטְל יד (ס) עשטשַאל
 קֵּנַּפ ,ףֵּטֵל װ ןעשטשַאל

 ;ףָנֲחַה ,סָּפַרְתִה (וצ) וװ ךיז ןעשטשַאל
 בֵאָּת ,קׁׂשָח (ףיוא)

 קּוּנִּפ ,ףּוטִל יד (|) שינעשטשַאל

 ןֹוסּוס ,חָיְס רעד (ךעל) קעשָאל
 דֶגֶּב ,ׁשיּבִל רעד (}) שובל

 רַהֵס ,ַחְרָי ,הָנָבְל יד (ס) הנבל
 רּוהָס ,יִחרָי ידַא קידהנבל

 (םוי 354) הָנָבְּלַה תַנְׁש סָאד (}) רָאי-הנבל
 ַחְרָי ליִל יד (טכענ) טכַאנ-הנבל

 ,ַחרָי יּוקִל יד (ןע) גנולקנוטרַאפ-הנבל

 הָנָבְל יּוקִל
 ןָטָק רֹוזֲחַמ רעד (לע) לקיצ-הנבל

 טּוהָל ּפַא טוהל

 ׁשֶפָנ בַחְרַה ,-לַע ץֹפק ןַײז טוהל
 ,הָקָיִקְׁש ,הָפיִדְר ,סּומְלּוּב יד ({) טייקטוהל

 תּונָלֲעַּב
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 ְךּוּפִהִל װדַא ךוּפיהל

 סיִעְכַהְל װדַא סיעכהל

 אֵרְמַמ ,זיִגְרַמ ידַא קידסיעכהל

 הָאְנֲה יד גנובול
 סֹומְרּוּת רעד (ןע) ןיבול

 הֵנָהַה װ ךיז ןעיבול
 הָול רעד (ס) הוול

 הָיָוְל יד (ס) היוול

 תיִלּולְׁש יד (ס) עשזול
 הָנָּׂשַה ַחּול רעד (}) חול

 סֹורְתַק יד (ס) עינטול

 ,הָחָבְׁש ,חַבָׁש ,חַבֶׁש ,הֶּלִהְּת רעד (}) ביול

 לָלֲהַמ
 ,הָחָּבְׁשִּת ,הֶּלִהְּת רעד (ןע) גנַאזעגביול

 הָמֵמֹור ,ןִנָר ,הָנָנָר ,לֵּלַה
 חַבֶׁשְל יּואָר ידַא קידרעווביול
 תּוחְּבַּתְׁשִה ,הָּלִהְּת יד (ןע) גנוביול
 תיִּתְׁשַק ,תיִרֹוׂשַמ ,תיִרֹוּסַמ יד (}) געזביול
 הָדֹוּת-ריִׁש ,הָּלִהְּת-ריִׁש סָאד (רע) דילביול

 לְּלַה ,םָמֹור ,ַחָּבַׁש יו ןביול

 ַחַּבַּתְׁשִה װ ךיז ןביול
 יִנֲחְּבַׁש ידַא שירעביול
 יִמְלִג ןֹוּבַס רעד (}) גיול

 הָיְוְל יד (ס) היול
 ָּנִּכ ,ןֵּכ יד (זַײל) זיול
 ףֵפֹור ,יּופָר ,הֶפָר ידַא זיול
 ּולָּפ רעד (ןע) גנוזיול
 םָּנִכְמ ידַא קיזיול
 הלָּפ וו ןזיול

 ,בֵקֵע ,םּוׁש לַע ,יִפְּכ ,יִפָל ,יִּפ לַע ּפערּפ טיול

 אָּבִלַא
 -ִד אָּבִּלַא ןופ גנוניימ רעד טיול
 יִּפ לַע װדַא טיול

 הָיקְנּוא יִצֲח לָׁש לֵקְׁשִמ רעד (}) טיול
 םַעַּטִמ -ןופ לעפַאב ןטיול

 ָאגַאבמול -- ךוּפיהל

 ֵתֹונ ןיִּדַה ץעזעג ןטיול
 ,ריִהָּב ,לּולָצ ,חַצ ,רֹוהָט ,ְּךַז ידַא רעטיול

 יִקָנ ,יִפֹד אֹלְל
 (ןטכַײל .האר) ַחֹרָז ,ןֹרָק ,רָאָה וו ןטכיול
 רֶׁשֹוּפ ידַא ךעליול

 תֶרֹּכְׂשַמ ,רָכָׂש רעד (ןע) ןיול

 ריִכָׂש רעד (ס) רעטלעטשעגנָא-ןיול

 תּוריִכְׂש רעד (|) לָאצּפָא-ןיול
 ֵדְּכ ,יאֵדְּכ ידַא רַאבניױל

 תּויִאָדְּכ ,תּומּלַּתְׁשִה יד ({) טײקרַאבנױל

 ִאָדּכ ,םֶּלַּתְׁשִמ ידַא קינױל
 תּומּלַּתְׁשִה ,תּויְאָדְּכ יד ({) טייקיניול
 תּומְלַּתְׁשִה ,תּויִאָדְּכ יד (}) טייקידוועניול
 םֶלַּתְׁשִה וו ןעניול
 םֶלַּתְׁשִה װ ךיז ןעניול
 הָנָמְּכ ,בֶרֹא ,בֶרֲאֵמ יד (ןע) גנורעיול
 רּוׁש ,דַצַר ,ןֹמָּכ ,בֹרָא װ ןרעיול

 ףֶרֶּטַל רַחַׁש ןצעמע ףיוא ןרעיול

 בֵרָאְמ ,בֵרֹא רעד (ס) רערעיול

 לָּנְעַמ הָציִר ,ץֹורֵמ רעד ({) ףיול

 תֹוּבִּסִמ ןשינעעשעג ןופ ףיול
 ביִתָנ ,לּולְסַמ רעד (}) געוופיול
 ץֹורֵמ ,הָציִר יד (ןע) גנופיול

 ןָּכְֲעַמ ,ףֵטֹוׁש ידַא קיפיול
 רֹהְּד ,רֵהָמ ,ַחֹרָּב ,ץּור װ ןפיול
 הָחיִרְּב ,הָציִר :לּוׁשְלִׁש סָאד (ן) שינעפיול

 :יִרָּכ ,רֶּדְלַּב ,(טמחשב םג) ץָר רעד (ס) רעפיול

 רַצ ַחיִטָׁש
 הָריִהְּד ,הָציִר יד (ןע) ַײרעפױל
 תיִנְדְרִּפ יד (ס) עקרעפיול

 ןִזֲאַה װ ןשיול

 ןָתָיְוִל רעד (ס) ןתיול
 תֶרֶטְקִמ יד (ס) עקלול
 תֶרֶטְקִמ יד (ס) ךעביצ-עקלול

 תֶנֶּתַמ יד ָאגַאבמול



 ביל -- םזיטַאנול

 תּויִרּורֲהַס רעד (ןע) םזיטַאנול
 חֵרָי הֵּכִמ ;יִרּורֲהַס רעד (ס) רעקיטַאנול

 יִרּורֲהַס ידַא שיטַאנול

 הָאֵר יד (ןע) גנול
 תֹואֵר תֶקֶּלַּד יד (ןע) גנודניצנָא-ןעגנול

 תֶבְרֹקַמ ,תֶפקְׁשִמ יד (ס) עטענול

 דּוּדִע ,תּוזיִלַע ,ׁשָפָנ-תַּוַא ,קֶׁשֵח יד ({) טסול

 לֵהֹוצ ,ַחֵמָׂש ,ַחּודָּב ,ַחֵּדַבְמ ידַא קיטסול
 ,אָתּוחיִדְּב ,תּוחיִדְּב יד ({) טייקיטסול

 תּוזיִּלַע

 תֶׁשֶרְבִנ יד (ס) ערטסול

 תֶלְּדְגַמ תיִכּוכְז יד (ס) עּפול
 חּור ,ריִוֲא יד (ן) טפול

 ַחּור- ,-ריִוֲא -טפול

 ריִוֲא-רֹוּנִצ רעד ({) טפול

 הָחָפֲה רעד (}) זָאלסױרַא-טפול

 ַחֵרֹוּפ רּוּדַּכ רעד (ןע) ןָאלַאב-טפול
 הָפּועְּת לַמְנ תַנֲחַּת רעד (}) לַאזגָאװ-טּפול
 תּונֹוריִוֲא רעד (ס) ןזעווטפול
 ִריִרְוַא ידַא קיטּפול
 ריִוֲא-ביִתָנ יד (ס) עיניל-טפול
 ןֹוריִוֲא יד (ןע) ןישַאמטפול
 ריִוֲא-ליַח סָאד רעטילימטפול
 ַעֹוצְקִמ יִלְּב ׁשיִא רעד (|) שטנעמטפול

 רָּדְגִמ
 רּורְוֲא יד (ןע) גנורעטפול

 רָרְוַא וװ ןרעטפול
 רָרָוַאְתִה װ ךיז ןרעטפול
 ריִוֲא רַאֹּד יד () טסָאּפטפול

 ליֵח לֶׁש קַהֵל יד (ס) עיצַאמרָאפטפול
 ריִוֲא
 ְךֵּכַזְמ ,ריִוֲא ןֵּגַסֶמ רעד (ס) רעטליפ-טפול
 ריִוֲא-ליִח ,ריִוֲא-ִיִצ רעד (}) טָאלּפטּפול

 יאֵריוֲא ,סַּיַט רעד (ס) רעִילפטפול
 תּונֹוריִוֲא יד (ןע) ַײרעילפטפול

 יי יט טיט טטטטטסטססססשטטסטסטטס,ערטט סט... יי: ::::::2222:::::::::::::2::::::::::7::::2:::::::7::7:5:::7::::5:::::7
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 ריִוֲא-גּוּזִמ יד (ןע) גנוליקטפול
 ריִוֲאֵגְּזַמ רעד (ס) רעליקטפול
 ריִוֲא הֵנְק יד (|) רערטפול
 ןֹואָּד רעד (ס) רעבעוושטפול
 ןֹוריִוֲא יד (ן) ףישטפול

 הֶּוּכ ,רַהֹצ ,בָנְׁשֶא רעד (סע) קישטפול
 הָנָק יד (ס) עפול

 טֵחַמ יד עשזַאס-עפול
 (קשנ ױקינל) תֶלֹחְׁשִמ רעד (ס) רעיצעפול

 רּוּדִה ,רָאְּפ ,תֹורָתֹומ רעד (}) סוסקול
 רָאֹפְמ ,תֹורָתֹומ לֶׁש ידַא קיטרַאסוסקול
 ,רָאֿפִמ ,תֹורָתֹומ לָׁש ידַא קידסוסקול

 יֵנָּבַּ
 ףיִקָׁש ,רַהֹצ ,ףֶקְׁשֶא יד (ס) עקול
 ריִר ,הָחַל רעד (}) תוחל
 יִריִר ידַא קידתוחל
 !םיִּיַחְל !םייחל
 ןיִטּולֲחַל װדַא ןיטולחל

 ןיִגְּב ,ןַעֵמְל ּפערּפ תבֹוטל

 הָמְׁשִל ךַאז רעד תבוטל

 םיִגָּד תּוחיִלְמ יֵמ רעד (}) גַאיל

 ָּכ ,ּוהָׁשְלָּכ ,ּוהָׁשְזיֵא ,הָזיֵא ווניא ידַא עדַאיל

 הָּבִּב יד (ס) עקלַאיל

 ֶּדֲעְס ,ףֶׁשָנ יד (ס) עמַאיל
 הָפָׂש ,הָרְמִא יד (ס) עמַאיל
 ;םייסנכמ ךרואל) טְרָס ,סַּפ רעד (}) סַאּפמַאיל

 (תעבגמ ביבס

 תיִסֹוּכ ,הָּיִֹוּכ ,הָׁשיִׁשֲא יד (ס) עקּפמַאיל

 ,ןֹואָׁש ,הָיְמֶה ,קַעֵצ ,ׁשַעֵר רעד (ןע) םרַאיל

 הָקָעְז
 יָנְלֹוק ,יִנֵקֲעַצ ,ׁשֵעֹור ידַא קידמרַאיל

 ,הָקָעְז ,ׁשַעַר ,הָׁשיִעְר יד (ןע) גנומרַאיל

 קַעַז
 ןֹואָׁש ,ַחְּוַצ ,קֹעָז ,ׁשֹעָר י ןעמרַאיל

 דּומָח ,ביִבָח ,בּוהֶא ידַא ביל



249 

 בֹהָא װ ןבָאה ביל
 בֵבֹוח ,בֶהֵאְמ ,בֵהֹוא רעד (ס) רעבָאהביל

 םיִנָּפ ריִּבְסַמ ,ביִבָח ,בּוהָא ידַא קיצרַאהביל

 תֵרָּבְסַה ,תּוביִבֲח יד ({) טייקיצרַאהביל

 תּומיִעְנ ,םיִנָּפ
 ןֹודָמְחֶנ ,ןֹודּומֲח ,ןֹוביִבֲח רעד רעקניביל

 ֹיִָׁש ,הָּבֲח ,ביִּבְחַּת יד (ן) טייקיביל
 בּוהָא ,ריִּקַי ,קָתֹמ רעד (}) גנילביל
 בֹוט ,דּומָח ,דּוהֶא ,ביִבָח ,ַחֹונ ידַא ךעלביל
 א

 ,םַעֹנ ,הָּדְמֶח ,דָמָח יד (}) טייקכעלביל

 םיִמּוחַר

 בֵּבַח ,בֹהָא װ ןביל

 םיִבָהֲא הנְתִה ,םיִבָהֲאַּב סֶלַעְתִה װ ךיז ןביל
 םיִבְגַע ,הָּבִח ,הָבֲהַא יד (ס) עביל
 ןטק ףיִזָׁש (ס) עקשטעביל

 ריִׁש ,הָבֲהַא ריִׁש סָאד (רע) דיל-עביל
 וה 2 א

 םיִבְגַע
 ,בּוהָא ,דּומָח ,דָמְחֶנ ידַא קיטרעוװסעביל

 ביִבָח
 ,תּודָמחֶנ ,דָמֹח יד ({) טייקיטרעווסעביל

 תּוביִבֲח

 יָנָלְבֹוס ,םֵּדִקְתִמ ,יִלָרָּביִל ידַא לַארעביל

 בֵל-ביִדְנ

 ,םָּדִקְתִמ ,לֶרָּביִל רעד 0 לַארעביל

 ןֶלְבֹוס
 רַתֹוי ,דָׁש בָטּומ ,-ֵמ רֵתֹוי װדַא טשרעביל

 בֹוט

 תּופיִדֲע יד ({) טייקטשרעביל
 בָהֲאַמ יד (|) ליּפשעביל
 לַמְחַמ ,תּוביִבֲח ,תּודָמְחֶנ יד ({) טייקביל

 רֶיְנ תֹונֹויְלִּג 24 יד (ס) ערביל
 ליִלְמַּת ,תיִרְביִל יד (ס) ָאטערביל
 הָבֲהַא ,םיִדֹוּד ,הָּבִח יד ({) טפַאשביל

 ףַארגָאטיל -- ןבָאה ביל

 תֹותֹובֲע רעד (רעדנעב) דנוב-טפַאשביל

 הָבֲהַא
 בָּכְׁשִמ ,הָביִכְׁש יד (ןע) גנוגיל

 ץֹבִר ,בֹכָׁש װ ןגיל

 ,תּודְּב ,אְוָׁש ,ׁשֵחַּכ ,בֶזָּכ ,רֶקָׁש רעד (ס) ןגיל
 אָתּודְּב
 לָּטִמ ,ץּובָר ,בּוכָׁש ידַא קידנגיל

 ׁשֵחַּכ ,בֹוָּכ ,בּזַּכ ,רֵּקַׁש װ ןגָאז טנגיל
 יאֵַּּב ,ׁשֶחַּכ ,ןָבָנּכ ,ןֶרְּקַׁש רעד (ס) רענגיל

 יאֵדַּב ,בֵזֹוּכ ,יִנָבְַּכ,יִנָרּקַׁש ידַא שירענגיל
 ,תּונָבְּזַּכ ,תּונְרִּקַׁש יד ({) טייקשירענגיל

 רֵקְׁש-תַפְׂש ,ןֹובָּ
 ׁשֶחַּכ ,הדָּב ,רֵקַׁש ,רֶּקָׁש װ ןרענגיל
 הָגיִל ,רֶבָח יד (ס) עגיל

 ץֶבֵר רעד (רעצעלּפ) ץַאלּפגיל
 חֹונ-אֵּסִּכ יד ({) לוטשגיל

 ,ןֹומְזִּפ ,רֹומְזִמ ,ריִׁש סָאד (רע) דיל

 הָרְמִז
 ןֹומְזִּפ ,רֶמָז סָאד (ךע) לדיל

 ןֹוריִׁש סָאד (ךע) לכיב-רעדיל

 ַחֵּמַּתְׂשִה ןַײז םידוהיל
 בֵהַאְמ רעד (סע) קינװָאבויל
 ׁשֶפָנ לַמְחַמ ,קֶתֹמ יד (ס) עשטבויל

 ׁשֶפָנ לַמְחַמ ,קֶתֹמ יד (ס) עבויל
 בָהַאְתִמ ידַא קידעבויל

 סֶּלַעְתִה װ ךיז ןעבויל

 גֵּנַעְתִה װ ךיז ןעבויל
 ׁשֶפֶנ לַמְחַמ ,קָתֹמ סָאד (ס) וינעבויל

 ֵּנַּפ ,ףַּטַל ,קֵּבַח װ ןעקבויל
 קֵּפֵס ,קֵּפַסְמ רעד (}) טנַארעוװיל

 הקָּפְסַה יד (ןע) גנורעוויל
 קֵּפַס װ ןרעוויל
 דֶרֶׂש יִדְגִּב יד (ס) עערוויל

 תֶרֶטְקִמ יד (ס) עקלויל

 ןֶבָאסיִּפְדַמ ,ףֶרְֹותיִל רעד (ן) ףַארגָאטיל



 טײקכעלטפַאשנדַײל -- עיפַארגָאטיל

 -סּופּד ,הָיְפָרְגֹותיִל יד (ס) עיפַארגָאטיל

 ןָבֶא
 הָיְפַרְגֹותיִלְּב סֶּפְדַה װ ןריפַארגָאטיל
 יִדּוהְי ,אָטיִל אֵצֹוי רעד (סע) קַאווטיל

 הָטיִּלִמ
 םיִהֹלֶא תַדֹובֲע ,ןָחְלִּפ יד (ס) עיגרוטיל
 טיַּפ ,טּויִּפ יד עיזעָאּפ עשיגרוטיל

 רֶטיִל רעד (ס) רעטיל

 טֶבֵׁשְּבְךֵשֹומ ,רֵפֹוס רעד (|) טַארעטיל
 תּורְפָס יד (}) רוטַארעטיל
 יִתּורְפִס ,תּורְפָס- -רוטַארעטיל

 יִתּורְפִס ידַא שירַארעטיל
 תּויִתּורְפִס יד (|) טײקשירַארעטיל

 תֹוא יד (ס) ערעטיל
 ְךָבֹס יד (ס) עקטיל
 הָקֹוׁש ,קֹוׁש רעד (רע) ןייב-עקטיל
 הָוְלִמ ,הָלָאְׁשַה יד (ןע) גנוַײל ,גנואַײל
 איִבָל ,אָבָל ,יִרֲא ,הָיְרַא רעד (|) בייל
 רֵאְׁש ,ׁשֵיַל ,רָׂשָּב סָאד (רע) בַײל
 תיִמָצ ,דָבָע רעד (ס) רענעגיײאבַײל
 הָיְחִמ רעד (}) סקּוװנָאבַײל
 תּולְטְרַעְתִה יד (ןע) גניזױלבטנַאבַײל
 הָיְוְל רַמְׁשִמ ליֵח יד (ס) עידרַאװגבַײל

 ׁשאֹר יִרְמֹוש יד (}) ךַאװבַײל
 ׁשאֹר רַמֹוׁש רעד (ס) רעטכעוובַײל

 הֵּיִבְל ,הָאְבִל יד (ס) עכיבייל

 ןִמָׁש ,רָׂשָב לַעַּב א קיבַײל
 תּונְמַׁש יד (}) טײקיבַײל
 תֶנֹּתַּכ ,תָנֹחְּכ ,הֵּיִפּוּג סָאד (ךע) לבַײל
 רָׂשָּב-רֵאְׁש ידַא ךעלבַײל
 יִרֲאָה-ְןֵׁש רעד (ןייצ) ןָאצנבייל
 ןֶטק תיִּלַט רעד (|) קַאדרעסבַײל
 ריִפְּכ סָאד (ך) עלעבייל

 הָּפְדִצ ,לּולְּבַׁש ,ןֹוזּלִח סָאד (ך) עלעבַײל
 תיִמְתִּכ רעד (}) קעלפבַײל
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 ןָטק תיִּלַט רעד (}) קעדוצבַײל
 תּוסְּכ סָאד (}) ץכעקעדוצבַײל
 תיִמָצ ,דֶבָע רעד ({) טכענקבַײל

 דּוּבְעֶׁש ,תּודְבַע יד (ן) טפַאשטכענקבַײל

 עקְרקְל
 ,הָניֵעְט ,הָטיִלְמ ,הָלָטַה יד (ןע) גנוגייל

 הָביִכְׁש
 בַּכְׁשַה ,טֶּלַמ ,טֵלְמַה ,לֵטָה װ ןגייל
 הֶדַּב ,בּזּכ ,רֵּקַׁש װ ןגַײל

 בכָׁש װ ךיז ןגייל

  לֵּבַקְתִה לכׂש ןפיוא ךיז ןגייל

 רֵּבַּתְסִה

 דֶּסַי ,דֹסָי װ טנעמַאדנופ ןגייל

 רַעֵצ ,בֹואְכַמ ,לֶבֵס יד (ן) דַײל
 לַעַיַלְּבְןֶּב ,לָבָנ רעד (ס) קַאדַײל
 תּורֲעַטְצִה ,בֵאְּכ ,לֶבֵס יד (ןע) גנודַײל

 רֵעַטְצִה ןָאט ,ןוט דַײל
 ,לּולָח ,םֶמֹוׁש ,בּובָנ ,יּונָּפ ,קיִר ידַא קידייל

 יִלּולֲח

 קֵּבַח ,לֹטָּב ,לֵּטַּבְתִה װ ןײגמורַא קידייל
 ויְדָי תֶא
 ,םֶלֹוע הֶּלַבְמ ,ןֶלֶטַּב רעד (ס) רעייגקידייל

 ַחּור הֵעֹור
 םִיַדָי קּוּבִח ,תּונָלְטַּב יד (ןע) ַײרעיײגקידיײל
 יִנָלְטַּ ידַא שירעייגקידייל

 הָלָטַּב יד (}) טייקשירעייגקידייל
 ,קָרָס ,תּוקיִר ;תּונְקיִר יד (}) טייקידייל

 תּויִלּולֲח ,אְוָׁש

 אָּדִה ,ןנָא ,בָאָּכִה ,בֹאַּכ ,לֹבָס װ ןדַײל
 1 ,הָקּושְּת ,הֵקְׁשָח יד (}) טפַאשנדַײל

 | ׁשֶפָניתַנַא ,רֶצ
 ָוֲאַּת ידַא ךעלטפַאשנדייל

 יִנֵקְׁשַח
 ,תּונָתְוַאַּת יד (}) טײקכעלטפַאשנדַײל

 תּונְקְׁשַח

 ינָתַאַ יִנ
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 !הָיֹוא ,ּהָהֲא װדַא רעדייל ְל

 ֶּזַּמַה ַעֹרְל
 הָלּואְׁש הֶּלִמ סָאד (רעטרעוו) טרָאװַײל
 גיִרָא ,דַּב יד (}) טנווַײל

 ןֹוּדַּב רעד (}) קַארַאב-טנוװַײל

 דַּב לֶׁש ,דַּבִמ ידַא ןטנווַײל

 ריִתָּפ ,איִרָק ידַא רַאבזייל
 ןֹויְדִּפ סָאד (רע) טלעגזייל

 ,הָּסִמְּת ;רֹותְּפ ,ןֹורְתִּפ יד (ןע) גנוזייל

 בּוׁשָי ;קּורַּפ
 חֵּתְפַמ סָאד (ןע) לטימגנוזייל
 תֶמֶּנִּכ יד (}) טײקיזַײל
 הֹדָּפ ;בֵׁשֵי ;רָּתַה ,רֹתֶּפ װ ןזייל
 (ןזיול :האר) הֶּלַּפ ,הלָּפ װ ןזַײל
 םיִׁשָנֲא ,םיִתְמ ,םֹחְמ צמ טַײל
 םֵחְלַמ רעד (ס) ןזַײאטייל
 יִׁשאָר רֶָמֲאַמ סָאד (ןע) לקיטרַאטיײל
 ,תּוׁשאָר ,לּוהְנ ,הָלָהְנִמ יד (ןע) גנוטייל

 הָלָכְרַמ ,דַעַו
 הָמָחְלַה יד (ןע) גנוטייל
 ביִבָח ,ביִדָנ ,דּוסָח ירַא קילעזטַײל

 ,תּוביִדְנ ,דָסֶח יד (|) טײקילעזטַײל
 תּוביִבֲח

 םיִאְתַמ ,הֶאָי ,ןּוגָה ידַא שיטַײל
 תַאְרִי ,תּודָּבְכִנ ,תּוניִגֲה יד ({) טײקשיטַײל

 דֹובָּכ
 םֵחַל רעד (}) לַאטעמטייל

 םָחְלַה װ ןטייל
 הָחְנַה ,גֵהַנ ,לֶהֵנ װ ןטייל

 ,רַעַּצַה הֵּבֶר

 ןֶגֶס רעד (}) טנַאנעטייל
 ,שאֹר ,לֵהַנְמ רעד (ס) רעטייל

 ָּכְרַמ
 םֵחְלַמ רעד (ס) רעטייל
 םֶּלֶס רעד (ס) רעטייל

 ןַײל -- רעדייל

 ,הָפיִרְצ ,ְּךּוִּז ,קּוּקִז יד (ןע) גנורעטַײל

 רּוהְט ,לּוּלִצ

 רַהֵט ,לֵּלַצ ,ְךֵּכַ ,קֹּקַז ,קֹקָז װ ןרעטַײל

 ,רהַּבְתִה ,קֵּקַּדְזִה ,רֵהַׂשִה יי ךיז ןרעטַײל
 לּלַטְצִה
 רֵהֵטְמ ,קֵּקַז רעד (ס) רערעטַײל

 ,תּוריִהְּב ,תּוּכַז ,ךז יד ({) טיײקרעטַײל
 תּוליִלְצ

 תּולַקְּב ,לֵקָנְּב ,הָּלִקְנ לַע ,ַחֹונ ,לק ידַא טכַײל
 ןיִמֲאַהְל ַחֹונ ,הָחֹוּפ ,יִתָּפ ידַא קיבײלגטכַײל
 תּויַתְּפ יד ({) טײקיבײלגטכַײל
 ,רֹוא תַצָפֲה ,הָרָאָה יד (ןע) גנוטכַײל

 ץּונְצִנ ,הָריִהְז
 ,שאֹר תּוּלַק ,תֵעַּד תּוּלַק רעד ןיזטכַײל

 בֵל-תּוריִרְׁש ,תּוריִרְׁש

 ,תַעַּד לַק ,שאֹר לַק ױדַא קיניזטכַײל
 ּוחָּפ ,זיִזָּפ ,יִתּוריִרְׁש
 תּולַק ,שאֹר תּולַק יד (|) טײקיניזטכַײל

 תּוזֲחַּפ ,זַחַּפ ,תּוזיִזּפ ,יִתָּפ ,תַעַּד
 רֹוּלַּדְגִמ רעד (ס) םערוט-טכַײל
 חֵרֹוז ,ןיִרְקַמ ,רֹוא ץיִפֵמ ידַא קיטכַײל
 רֹהָז ,ןֹרָק ,רֹוא ץֶפָה ,רּוא ,רֵאָה װ ןטכַײל
 רֵּנַה תיֵּב ,טֹומָּפ רעד (ס) רעטכַײל
 תּוליִּלַק ,הָּלִק ,תּוּלַק יד ({) טײקטכַײל

 ןיִדָס סָאד (רע) ךעלַײל
 הָמָלֲח ,ןיִט ,טיִט ,רֶמֹח רעד (ןע) םייל

 (ץע) הָטָמיִל ,הָשֶּמִל רעד (ןע) םַײל
 הָלּוצְמ ןִוְי רעד (רעבירג) בורגמייל
 רֹוּקִׁש רעד (ּפעט) ּפָאטמיײל
 ַחיִרָא סָאד () עלעוועטמייל

 ּנטִמ ,יִטיִט .יִרְמָח ירַא קימייל
 רֵנ סָאד (ךע) לּפמעלמייל
 רֶמֹחְּב הָּפֵצ ,טיִטְּב טַּיַט וװ ןעמייל

 בָּכְבַּכ סָאד (ךע) לצרעטשמייל

 ןּתְׁשִּפ רעד (ןע) ןַײל



 ןשטניל -- םױזנַײל

 םיִּתְׁשִּפ ערָז ,ןָּתְׁשִּפ עַרָז רעד (ןע) םיױזנַײל
 איִרָק ידַא קידווענייל

 סֹוטְמ ,םיִעְסֹונ תַּיִנֲא רעד (ס) רענַײל

 םיִעְסֹונ
 תיִנָּתְׁשִּפ רעד ({) טסוקנַײל

 ׁשֶרֶק ,קָצּומ רֶמֹחְמ יִלְגַרַס סַּפ יד ({) טסַײל

 רַצ

 הָלֲעְּפ ,ץֶמֲאֵמ יד (ןע) גנוטסייל
 רֶׁשֹּכ יד () טייקיעפ-גנוטסייל
 הָפָפְר סָאד (ךע) לטסַײל
 הֹׂשָע ,לֹעָּפ ,ץֵּמַא װ ןטסייל

 ֹומְצַעְל הֵׁשְרַה װ ךיז ןטסייל
 לֵאְשַה ,לֹאָש ,הֹוָל ,הֵוְלַה װ ןעַײל

 איִרָק ידַא רַאבנעײל
 אָרְקמ ,הָאיִרְק יד (ןע) גנונעייל
 ,ןֵיַע ,רֹתָּפ ,דֹמָל ,אֵרְּקַה ,אֹרָק װ ןענעייל

 נפ
 חֵנְעַפְמ ,אֵרֹוק רעד (ס) רענעייל

 לַהְק ,םיִאְרֹוק לַלְּכ יד (|) טפַאשרענעייל
 םיִאְרֹוק

 הָיִנָמיִס רעד (ס) ןכייצנעייל
 אָרְקִמ רעד (}) ףָאטשנעיײיל

 ְֵּפְׁשַמ (ס) קעייל
 לֵאֹוׁש ,הָוֹול רעד (ס) רעַײל

 ,תֹוכְׁשֹומ ,הָכְׁשֹומ יד (ס) עצייל
 תֹורְסֹומ
 הָטְמִס ,אֹובָמ ,יֹובָמ סָאד (ךע) לקייל
 ְךֵּפְׁשַמ סָאד (ךע) לקייל

 ,הָׁשיִחְּכ ,הָׁשָחְּכַה יד (ןע) גנונעקייל
 רּוּקֶׁש ,הָריִפְּכ
 רֹתָס ,רֹפַּכ ,ׁשֵחַּכ ,ׁשֵחְּכַה װ ןענעקייל

 רֵפֹוּכ ,ׁשיִחְכַמ רעד (ס) רענעקייל

 בֶהָזִּב עּוּבִט ,בּוהְז יד (ןע) גנושייל

 בהָּבַעַבְטַה ,בֵהְזַה וי ןשייל
 חיִּבְרַּת ,ְּךֶׁשָנ יד (ס) עווכיל
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 תיִּבִר ,ְךֶׁשָנ רעד (רע) טנעצָארּפ-עווכיל

 הָצּוצְק
 הָּמַח ,ּהַגנ ,הָרֹוא ,רֹוא סָאד (רע) טכיל
 ריִנ ,רֶנ יד/סָאד טכיל

 תיִפּוקְׁש סָאד (רע) דליבטכיל

 תֹורָנ לַע ְךֵרָּב װ ןשטנעב טכיל

 רֹוקְרַז רעד (ס) רעפרַאוװטכיל
 ריִהָנ ,ריִהָּב ידַא קיטכיל

 תּוריִהְּב ,רֹוא יד (}) טייקיטכיל
 רֹואְדַמ רעד (ס) רעטסעמטכיל

 רֹוזְמַר רעד (|) רָאטַאזילַאנגיסטכיל

 תיִזָזֲח רעד (}) ץנַאלפ-ןעכיל
 תיִביִבֲא רעד (}) סַאליל

 בָצָח ,תֶלֶצַבֲח ,הָנָׁשֹוׁש יד (ס) עיליל
 אָּתְנַׁשֹוׁש רעד (}) טסוקנעיליל
 דָמַּג סָּנַנ רעד ({) טוּפיליל
 ןֹומיִל ץיִמ רעד דַאנָאמיל

 ןֹומיִל יד (ס) ענעמיל

 הָנְבִל יד (ס) עפמיל
 (סופד) תֶרֶּדְסַמ רעד (}) ּפיטָאניל

 תיִנָמֲעַׁש רעד (ס) םועלָאניל

 יאַנֹוׁשְל ,ןָׁשְלַּב רעד (}) טסיווגניל

 תּונָׁשְלַּב ידַא קיטסיווגניל

 יִנָׁשְלַּב ידַא שיטסיווגניל

 םיִעָנ ,ַחֹונ ,ןּותָמ ידַא דניל

 ,הָזְרִּת ,הָפָצְפַצ רעד (רעמייב) םיובדניל

 ֹולְלִט ,הָיְליִט
 הָאָטְל רעד (םערעוו) םערָאװדניל
 הָחָוְרַה ,הָּלִקֲה יד (ןע) גנורעדניל
 ַעיִּגְרַמ םַס סָאד (ןע) לטימ-רעדניל

 ןֵתִמ ,ַעֵּגְרַה ,לֵּקָה װ ןרעדניל
 (תפקשמל הָׁשָדֲע יד (}) זניל

 (תינטק) הָׁשָדֲע יד (}) זניל

 יץְניִל רעד שטניל

 יץְניֵל הֵׂשֲעַמ הֹׂשָע װ ןשטניל
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 ,הֶּלֶסְמ ,לּולְסַמ ,לֵּגְרַס ,וק יד (ס) עיניל
 הָטיִׁש
 םֵּׁשַר ,טטרׂש ,לֵּגְרַס װ ןעיניל
 םּוׁשָר ,טּוטְרַׂש ,לּוּגְרִס יד (ןע) גנוריניל

 טְטְרָׂשְמ ,וָקְִקְמ ,לָּנְרֶסְמ ידַא טריניל
 םֵּׁשַר ,טֵטָרֵׂש ,לֵּגְרַס װ ןריניל

 טָטְרַׂש רעד (ס) רעריניל

 לֶבָּכ ,רָתיִמ ,תֹובֲע ,לָבָח יד (ס) עניל
 תֶפֶחַר יד (ןע) ןַאבעניל

 לאֹמְׂש ידַא קניל

 (תינידמ הניחבמ)יִנָלאָמְׂש ידַא שישטַאקניל

 הניחבמ) תּונָלאָמְׂש יד (}) טײקשישטַאקניל
 (תינידמ

 רַטֶא ידַא קיטנַאהקניל
 הָלאֹמְׂש װדַא סקניל

 ,ליִאְמְׂשַמ ,יִלאָמְׂש רעד רעקניל

 לאַמְׂשַמ
 תּולאָמְׂש יד (ןט) טייקניל
 חּול ,הָמיִׁשְר יד (ס) עטסיל

 הָפָׂש יד (|) פיל

 ןֹותָפְׂש רעד (}) טפיטשנּפיל
 ןֹולְלִט ,הָיְליִט ,הָזְרִּת יד (ס) עּפיל
 תיִלֲעַמ רעד (}) טפיל
 קֵּפַסְמ רעד (|) טנַארעפיל

 הָקָּפְסַה יד (ןע) גנורעפיל
 תיִּבְמִּפ הָריִכְמ ,זָרְכִמ יד (ס) עיצַאטיציל
 תיִּבְמִּפ הָריִכְמִּב רֹכָמ װ ןריטיציל

 ,תּובְבֹוׁש ,תּונָחְּדַּב ,הָציִל יד ({) תונציל
 תּונֹויקּומ
 ןֹויְׁשִר יד (|) ץנעציל

 הָטְמִס ,יֹובָמ ,אֹובָמ רעד () קיל
 ֶלֶּסַח ,קֵרָפְמ רעד (}) רָאטַאדיװקיל
 יָנְלֶּסַח ידַא שירָאטַאדיװקיל
 ,תּולְּסַחְתִֶה ,לּוּסִח יד (ס) עיצַאדיװקיל

 קּורָּפ

 המכח-סנבעל -- עיניל

 ,תּולָּסַחְתִֶה ,לּוּפִח יד (ןע) גנורידיווקיל
 קּורַּפ
 קָרֹפְמ ,לָּסֶחְמ ידַא טרידיווקיל
 קֵרָּפ ,לָּסַח ,לֹסָח װ ןרידיווקיל
 ֶּסַחְתִה װ ךיז ןרידיווקיל
 גָגָמ ,גָגָמ ,הֶפיֵׁש יד (ס) עקיל
 רֶקָיִל רעד (|) רעקיל
 הָיְריִל יד קיריל

 יִריִל ידַא שיריל

 סֹורְתַק יד (ס) עריל
 תֶפֶּלִי יד (ןע) ַײשיל
 דֶמֶל יד (}) דמל
 ו"לִמ דָחֶא רעד (ס) קינװָאװ-דמל

 םיִיִּדַצַה
 הָרֹוּת ׁשֵפֹוּת ,ןֶדְמַל רעד (םי) ןדמל
 לַעֹפְּב ,הֶׂשֲעַמְל װדַא הׂשעמל

 תּורְרֹוְּתִה ,תּויִח יד (ןע) גנובעל
 םֶלֹוע הֶּלַבְמ רעד (ןע) גנויבעל
 אֵמָיִק-רַּב ,םּויִק-רַּב ידַא קיבעל
 ץֶרֶמ ,תּויִח ,תּייַנּויִח יד (}) טייקיבעל
 (םחל) רָּכִּכ סָאד (ךע) לבעל

 רֶׁשֹוּפ ידַא ךעלבעל
 ןיִרְׁשֹוּפ סָאד רעסַאװ ךעלבעל
 ,תּויַח ,םיִּיַח ַחּור ,םיּיַח סָאד (ס) ןבעל

 ָּיַח :תּויִח
 בֹׂשִי ,ןלָׁש ,רּוּג ,םַּיִקְתִה ,הֹיָח װ ןבעל

 דַי לַע ּפערּפ ןבעל
 יִתִּיַח -ןבעל
 דַצַּב ודַא ייבנבעל

 ריִאָׁש ,דיִרָׂש רעד רענעבילבעג ןבעל

 תֹוׁשָפְנ תַנָּכַס יד (}) רַאפעגסנבעל
 אָרֹונ ,ןָּכָסְמ ידַא ךעלרעפעגסנבעל
 יָנּויְח ידַא קיטכיווסנבעל

 תּייָנּויִח יד ({) טייקיטכיווסנבעל
 הַָּׁשוּת ,םיִּיַח תַמְכָח יד המכח-סנבעל



 שיגרַאטעל -- ךעלגנעלסנבעל

 םיִּיַחַה לָּכ לָׁש ידַא ךעלגנעלסנבעל
 ןֹולְפִּכ יד (ן) טייקכעלגנעלסנבעל
 ןֹוזָמ ,הָיְחִמ סָאד (ןע) לטימסנבעל
 םיִיַחַה-תַמְר רעד (ןע) ָאווינסנבעל
 יָנּויִח ידַא קיטיינסנבעל

 תּייָנּויִח יד ({) טייקיטיינסנבעל
 אָמָיִק-רַּב ,אָמָיִק-ְןֶּב ידַא קיעפסנבעל
 תּויְח יד (|) טייקיעּפסנבעל
 םיִיַחַה-תַלֵאְׁש יד (}) עגַארפסנבעל

 םיִּיַח אֵלָמ ,זיִּלַע ידַא קידיירפסנבעל

 ,תּייָנּויִח יד (}) טייקידיירפסנבעל
 תּובֲהַלְתִה
 םיִּיַחַהיַחֹּכ יד ({) טפַארקסנבעל
 הָיְחִמ בַחְרֶמ רעד (ןעמ) םיורסנבעל
 ׁשֶפְנ-ַחּוּקִּפ יד (ןע) גנוטערסנבעל
 ,םיִּיַח חַרֹא רעד (ס) רעגייטשסנבעל

 תֶסְו :םֶלֹועָה תֹויְוֲה

 םיִּיַחַה תַפּוקְּת יד (ס) הפוקּת-סנבעל
 ינָרע ,רֵע ,םיִּיַח אֵלָמ ,יַח ידַא קידעבעל

 ,תּורֵע ,תּויִח ,תּוּיַח יד ({) טייקידעבעל
 תּונְרַע

 הָנְקִמ רעד (|) רַאטנעוװניא רעקידעבעל
 הָּיַח ׁשֶפֶנ רעד (רע) טסַײג רעקידעבעל
 דֵבָּכ רעד (ס) רעבעל

 דֵבָּכַה רַצֲח יד (|) טיוה-רעבעל
 ףֹוע לָׁש דֵבָּכ סָאד (ךע) לרעבעל

 חיִלָׁש ,ריִצ רעד (}) טַאגעל

 רֶׁשָּכ ,יּקֲח ,יִלָגָל ידַא לַאגעל
 רּוׁשא ןַּתַמ ,הֶרָׁשְכַה יד (ס) עיצַאזילַאגעל

 יִקֲח
 ,רּוׁשְכָה ,הֶָרָׁשְכַה יד (ןע) גנוריזילַאגעל

 יִקֲח רּוׁשָא ןֵּתִמ
 הֹׂשָע ,יִּקֲחְּכ רֶׁשֲא ,רָׁשְכַה װ ןריזילַאגעל

 יִקֲח
 תּורְׁשַּכ ,תּויִּקח יד ({) טעטילַאגעל
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 תַחַלְׁשִמ ,תּוריִצ יד (ס) עיצַאגעל

 ןֹוְגִל ,אָבָצ ליֵח רעד (ןע) ןָאיגעל
 יִקִח ,רָׁשָּכ ,יִמיִטיִגְל יַא םיטיגעל

 תּוהָז תַדּועּת ,הָדּועְּת יד (ס) עיצַאמיטיגעל
 הַהַז װ ןרימיטיגעל

 הֵהַּדְזִה װ ךיז ןרימיטיגעל

 תּורְׁשַּכ ,תּויִקֹח יד ({) טייקמיטיגעל
 קֵקֹוחְמ רעד (}) רָאטַאלסיגעל
 תַקְקֹוחְמַה תּוׁשָרָה יד (}) רוטַאלסיגעל
 יִתָקִחְּת ידַא װ טַאלסיגעל
 הָּקִחְּת יד (ס) עיצַאלסיגעל

 םיִּקֲח קֹקָח װ ןרילסיגעל

 בֹכָׁש ,ץֹבָר װ ןעוועגעל
 יִדָּגַה ,יִדָּגַא ידַא שירַאדנעגעל

 ,רָּפְסִמ ;הָדָּגַא ,תֶרֹסֶמ יד (ס) עדנעגעל

 הָרָהְּבַה
 יאֵלְּב תֵרֹוחְס יד (ס) הרוחס-רעגעל
 רֵגֹוס ,הָפּוְמ ,ףַעְפַע סָאד (ךע) לדעל
 רֹוע סָאד רעדעל

 תיִרֹוע סָאד רעדעל-טסנוק

 לָצְביִר ,טֹולְקַמ רעד (קעז) קַאזרעדעל
 רֹוע לֶׁש ,רֹועָמ ,יִרֹוע ידַא ןרעדעל

 ןֵקֹח יד (ס) עוויטַאוװעל

 ןקָח װ ןכַאמ עוויטַאוװעל

 טֹומ רעד (}) רַאוועל
 תֶטֶטֹומ רעד (ןע) םעטסיס-ןרַאוועל
 לֹוּפְרִק ,רֹוּתְנַמ יד עינָאקוװעל
 םֶּד ןַטְרַס ,םָּד רּוּוְח יד עימעקועל
 חּונְעִּפ ,הָאיִרְק יד (ןע) גנוזעל
 ,רֹחָּפ ,ַחֵנְעַּפ ,אֵרְקַה ,אֹרְק ײ ןזעל

 דֹמָל

 חֵנֶעַפְמ ,אֵרֹוק רעד (ס) רעזעל
 הָמָּדְרַּת ,תֶמָּדַר ,תֶמָּיַנ רעד (}) גרַאטעל

 לָׁש ,תָמָּדַר לָׁש ,תֶמּיַנ לֶׁש ידַא שיגרַאטעל

 הָמָּדְרַּת
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 ףיִטָא ,ריִרָח ,בקָנ סָאד (ךע) לכעל
 ַחֹדָק ,רֵּקַנ ,בַּבִקַנ ,בֹּקַנ ,בֹקָנ װ ןעלכעל

 תֶבֹּקַמ ,בּקַנְמ .רעד (ס) רעלכעל
 בֵּקַמ רעד (}) ץנַאטש-רעלכעל
 תיִבּוּבִקַנ ,רֶרָח סָאד (ך) עלעכעל
 ֵבּוּבִקַנ ,םיִרֹוח אֵלָמ ידַא קידרעכעל
 ,רּוּקִנ ,בּוּבקִנ ,בּוּקִנ יד (ןע) גנורעכעל

 רֶקָנ
 גָעְלִנ ,ְּךָחֵגְמ ידַא ךעלרעכעל
 תּוגָעְלִנ ,ּךּוחְּג יד (}) טייקכעלרעכעל
 דְּדקַה ,דְּדק ,רֹקָנ ,בֹקָנ װ ןרעכעל

 ,הקּוׁשְּת ,הָהיִמְּכ ,ףּוּסִּכ יד (ןע) גנוצכעל

 הָפיִאְׁש ,תּוקְקְוּתְׁשִה
 ,קקֹוׁש ,םֵהָּנִה ,ַּהֹמָּכ ,ףֶסָּכִה ,ףֹסָּכ װ ןצכעל

 ףֹאָׁש ,קָקֹוּתְׁשִה
 ךַי לַע ּפערּפ םעל

 הֵַתְּפ ,יִתָּפ יד (ס) עקשימעל
 הָׂשְבִּכ סָאד (ךע) למעל
 יִתָּפ ,םָּת ,ׁשֵּפְט רעד (ס) ךעמעל
 שֶבָּכ ,הָׂשְבִּכ סָאד (ך) עלעמעל
 סֶלּדְרַּבַה יִרֲא רעד (}) טרעּפמעל

 טֶּתִּכ ,ןְֶּׁשִּפ יעד (ןע) ןעל
 תּוכיִרֲא ,ְךֶרֹא וק ,ְךֶרֹא יד (ןע) גנעל

 ְךֶרֹאְל ּפערּפ סיואגנעל
 הָריִמְּכ יד (ןע) גנוגנעל

 ֶרָאָמ ,ָּרֲאֵמ ידַא ךעלגנעל
 רֹמָּכ װ ךיז ןעלגנעל
 ְךְרֹא-תַּדִמ יד (}) סָאמ-גנעל
 ְךֶרֹא יד (}) טייקגנעל
 ןֹוצָּלִח ,ץֶלֶח יד ({) דנעל
 םִיַנְתָמ ,םִיַצְלֲח צמ ןדנעל
 ץֶנָׁש ,טְרָס יד (ס) עטנעל

 הָּבְרֶא ,הָיְנְפַה יד (ןע) גנוקנעל
 הָנְפַה װ ןעקנעל
 ינָדְרַט ,סָאְמִנ ידַא קיטסעל

 עיפַארגָאקיסקעל -- לכעל

 ,הָצָאְנ ,הָריִפְּכ ,לּוּלִח יד (ןע) גנורעטסעל
 תּוניִמ
 ,ץֹאָנ ,לֵּבַנ ,רֹפַּכ ,לֵחָה ,לֵּלַח װ ןרעטסעל

 ץֵאָנ
 ןיִמ ,רָפֹוּכ ,לֵּלַחְמ רעד (ס) רערעטסעל

 תיִנָלְכַר יד (ס) עכישטּפעל

 ִנָמְלג ,לָּבְרַסְמ ידַא שיּפעל
 ןָזֹא-לַדְּב סָאד (ןע) לּפעל

 ׁשֶפֶּנַה רֹוּפִצ סָאד (ך) עלעּפעל
 יִגיִמְצ ,קיִבָּד ידַא עקּפעל

 תַעֵרָצ יד עזָארּפעל
 הָעָרְצִמ יד (ס) עירַאטָארּפעל
 ףַּכ רעד לפעל

 חיִּפַּכ סָאד (ך) עלעפעל

 הָפָׂש יד (ן) ץפעל
 ְךֶפֶׁש ,הָּפ יד (ןע) גנוצפעל
 הָדָרְּפ-תַנְּתַמ סָאד טלעגצעל
 יָנֹוציִק ,ןֹוציק ,יִפֹוס ,ןֹורֲחַא ידַא טצעל
 ָּכְדֶעְמ ,ַעיִרְכַמ ידַא קיטליגטצעל
 ןּוּכְדִע ,הָעְרְכַה יד ({) טייקיטליגטצעל
 םיִנּוקְזןֶּב רעד (ןע) גנילטצעל
 ףֵּיִסְמ ידַא ךעלטצעל
 ָה יִּפ לַע ידַא שידָאמטצעל
 ,הָנֹורֲחַאָל ודַא סנטצעל

 רֶכְּכִמ
 לַעַניְֹוׁשְל סָאד (ךע) לצעל

 קּוקִל רעד (}) קעל

 קּולְקַל ,הָקיקְל ,קּוּקִל יד (ןע) גנוקעל
 הָצְרַמ רעד (}) רָאטקעל
 הָאירְק רֶמֹח יד (}) רוטקעל
 - ןֹויְריִּפַא יד (סע) קיטקעל
 ליִסְּכ ,יִתָּפ רעד (ס) שיקעל

 ףֵנֲחַה ,ּךֹחָל ,קֵלקל ,קֹקָל ,קקל יי ןקעל
 יאַנֹולְמ רעד (}) ףַארגָאקיסקעל
 תּואָנֹוּלִמ יד (ס) עיפַארגָאקיסקעל

 נְפָא הָנָפ
 אל ,ןֹורֲחַאָה ןַמְּזַּב



 ןושל -- ןָאקיסקעל

 רֶפָס ,ןֹורְגַא ,ןֹוקיִסְקִל רעד (ןע) ןָאקיסקעל
 םיִּלִמ
 יָנֹוׁשְל יָנָׁשְלַּב ידַא שיסקעל

 הָגּוע רעד (}) ךעקעל

 ןֶׁשְבִּד רעד (ן) ךעקעל"קינָאה --
 ןוָתִּפ :תֶנָדְגִ ,הָנָדְגִמ סָאד (ךע) לכעקעל
 ןֹוׁשָל רעד (ס) רעקעל

 אָקְנִּפ ֵּחַלְמ ,ןקקל ,ןֶפְנַח ידַא רעקעל
 ִנָפנַח ,יִנָקְּקַל ידַא שירעקעל
 ,הָפְנֲח ,תּונְקּקַל יד (}) טייקשירעקעל

 תּונָפְנַח

 קָּתְמִמ ,ןָקקִל סָאד (ךע) לרעקעל
 ,הָאָצְרַה ,םּואְנ ,רּועְׁש יד (ס) עיצקעל

 הָחיׂש
 בּובָנ ,לּולָח ,םֵמֹוׁש ,קיִר ידַא רעל
 תּוכיִנֲח יד רעל

 -תיֵּב ,רָפָס-תיֵּב רעד (}) טלַאטשנַאנרעל

 ךּוּנִ
 -רָפָס ,דּומְל-רֶפֵס סָאד (רעכיב) ךובנרעל

 ןּיִ
 ,דּומְלַּת ,הָדיִמְל ,הָאָרֹוה יד (ןע) גנונרעל

 ןְגֶׁש ,ןּוּנִש
 דּומְל" תַנְׁש סָאד (}) רָאינרעל
 לָוָׁש ,הָיְלּוׁש רעד (ןע) גנוינרעל
 ְךיִנָח סָאד (ךע) לגנַיינרעל

 ףֵלַא ,ןֵמַא ,הֵנְׁשַה ,ְךֹנָח ,דֵּמַל װ ןענרעל
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 הֹנֲה ,דֵּמַלְתֶה ,דֹמָל װ ךיז ןענרעל
 הָרֹוּת דֵמֹול רעד (ס) רענרעל
 ןֵמְז ,ןֶמְז יד (}) טַײצנרעל
 םיִדּומִל קח רעד (|) סרוקנרעל
 ַעֹוצְקִמ רעד (}) דנַאטשנגעק-ןרעל
 ,הָרֹוּת ,דומְלַּת ,ׁשָרְדִמ ,דּומִל יד (ס) ערעל

 הָאָרֹוה ,ְךּוּנִח
 ,הָנְׁשַמ ,דֶּמַלְמ ,הָרֹומ רעד (ס) רערעל

 בר ,ְּךיִרְדַמ
 דּומָל ,הָאָרֹוה יד (ןע) ַײרערעל

 רּוּבֶצ ,םיִרֹוּמַה לַלְּכ יד טפַאשרערעל
 םיִרֹוּמַה
 תּומְמֹוׁש ,תּונְקיִר יד (}) טייקרעל

 םיִרְפֹוס קַבֲא רעד דמַאז-שעל
 רֹבָׁש ,ׁשֵּבַי ,בּגַנ ,גפֶס ,הֵּבַּכ ,הֹבָּכ װ ןשעל
 ַעֹקָׁש ,הֵּבַּכְתִה װ ךיז ןשעל
 הָמֹורְבַא רעד (סע) שטשעל

 גֵפֹוס ,גֹופְס רעד (ס) רעשעל
 גַפֹוס רַיְנ סָאד (|) ריּפַאּפשעל
 ׁשֵא-הֵּבַכְמ יד (ס) ָאדנַאמָאק-שעל
 הָּפְטַמ רעד (רע) ץירּפש-שעל
 בֶבֹוׁש ,ןָחָּדַּב,ןֹויְקּומ ,ןָצִל רעד (םיציל) ץל
 ,תּונָחְדַּב ,תּונָציִל יד ({) טייקשינצל

 תּובְבֹוׁש ,תּונֹויְקּומ
 בֹנָּג ,בֹחָס װ ןענחקל
 הָפָׂש ,ןֹוׁשָל סָאד (תו) ןושל



 'מ תֹואָה רעד/יד

 רֶטסֶמ רעד (ס) רעטעמ ='מ

 תּוסִיַּגְתִה ,סּויִּג יד (ס) עיצַאזיליבָאמ
 תּוסִיַּגְתַה ,סּויִּג יד (ןע) גנוריזיליבָאמ

 לֶיֲחְמ ,סָּיִגְמ ידַא טריזיליבָאמ

 לּיַח ,סּיַּג װ ןריזיליבָאמ
 ליַחְתִה ,סִּיַנְתִה װ ךיז ןריזיליבָאמ

 ןיִזגִמ :ןֶסְחַמ רעד (ןע) ןיזַאגַאמ
 ,תּואָנְסְחַמ ,ןּוסְחִא יד (ןע) גנוריניזַאגַאמ

 הָריִגֲא
 רּוגָא ,ןֶסְחֶאְמ ידַא טריניזַאגַאמ
 יאֵנָסְחַמ רעד (}) רעניזַאגַאמ

 חּור יִעְּדַמְל ְּךָמֶסִמ רעד (ס) רעטסיגַאמ

 הָיִריִע רעד (}) טַארטסיגַאמ

 ְךרֶּד ,הָרּוּבְחַּתַה קֵרֹוע רעד (ן) לַארטסיגַאמ
 יִׁשאָר רֹוּנִצ ,תיִׁשאֵר

 ףּוׁשְּכ ,םָסֶק יד (ס) עיגַאמ

 ףֵּׁשַכְמ ,םֵסֹוק רעד (ס) רעקיגַאמ

 איִלְפַמ ,יִפּוׁשְּכ ידַא שיגַאמ

 הָבֵק רעד (ס) ןגָאמ

 הָבק לָׁש "ןגָאמ
 ףֶסָּכַה ליִא ,ליִצָא רעד () טַאנגַאמ

 ֹויְִגַמ ,הָיְסִנְגַמ רעד םויזענגַאמ
 תֶבָאֹוׁש ןֵבָא ,טֵנְגַמ רעד (}) טענגַאמ

 לֹוקְטַלְק ,לֹוקְמַׁשְר רעד (ןע) ןָאפָאטענגַאמ
 בָטֹק רעד (}) לָאּפ-טענגַאמ
 תּוטְנְגַמְתִה יד (ןע) גנוריזיטענגַאמ
 יִטַנְגַמ ידַא שיטענגַאמ

 טַעְמ ,םּונָצ ,שּוחָּכ ,הָזָר ידַא רעגָאמ

 ּמ

 םנְמ ֵנְצ ידַא ךעלרעגָאמ
 ׁשַחַּכ ,תּוׁשיִחְּכ ,ןֹוזָר יד (}) טייקרעגָאמ

 יי ,הָרָמ ,הָרָיִבְּג ,תֶרֶבְּג יד (ס) סַאדַאמ

 ;לֹוק לָסְלַסְמ ,םֶּלַסְמ רעד (}) רָאטַאלודָאמ

 בֵַעְמ ,ןָנְפַא
 ;ןּּוִּג ,לּוסְלֶס ,םּולָס יד (ס) עיצַאלודָאמ

 בּוצִע ;ןּונְפֶא

 ,ןֵנְפַא ,לֹוק לֶסְלַס ,ןַּּג ,םֶּלַס וו ןרילודָאמ

 בַצַע -

 (קודקדב לעופה) ךֶרֶּד ; ַחֵּתְפַמ רעד (}) סודָאמ

 םָּכֲחְמ ,הֶאָנ רעד םידאמ

 תיִנָעְבֹוּכ יד (ס) ןיטסידָאמ

 ,ןּוקְּת ,יּּנֶׁש יד (ןע) גנוריציפידָאמ

 לּולְכִׁש

 לֵלְכַׁש ,ןֵקַּת ,הֵּנַׁש וו ןריציפידָאמ
 לּולְכִׁש ,ןּקִּת ,יּונִׁש יד (ס) עיצַאקיפידָאמ

 יִתָנְפֶא ,הָנְפָאָּבֶׁש ידַא שידָאמ
 אָלְפֶנ ,הָּנִׁשְמ ,רָזּומ ידַא ענדָאמ

 תּוּנִׁשְמ ,תּורָזּומ יד (}) טייקענדָאמ

 הָנֶפָא יד (ס) עדָאמ

 ;םּוּמָא ,תיִנְבַּת ,םֶּנְדִמ רעד (|) לעדָאמ

 תיִנְסְכִה ,ןכנה
 בֹטָח ,הָרּוצ רּוצ ,בַאַע װ ןרילעדָאמ

 תיִנָמְגִּד יד (ס) עקלעדָאמ
 וניֵמָי ןֶּב ,ׁשיִדָח ,הָנְפָאָּבֶׁש ידַא ןרעדָאמ
 ׁשיִדָחְל הֹׂשָע ,ׁשֵדֲחַה װ ןריזינרעדָאמ

 תּוׁשיִדֲח יד (}) טייקנרעדָאמ

 הָאֵמ ,ףֶסָּכ יד (ס) האמ

 הָנְעַלֹוּת רעד (ןע) ןָאהַאמ



 קעטנָאיַאמ -- ײלָאזוַאמ

 רעד (ןע) ײלָאזװַאמ ,ײלָאזוַאמ
 םּואיִלֹוזּואָמ

 םיִא ,דיִחְּפַמ ידַא קידמיואמ

 בָעְתִנ ,ּוזָּב ּפַא סוָאמ

 סֶפיִסְּפ ,תיִּכְׂשַמ יד (סע) קִיַאזָאמ

 ייֵסָפיֵסְּפ ,סָּפְסָפְמ ידַא קיטרַאקִיַאזָאמ
 יָצּוּבֶׁש

 תֶלֹבְי ,תֶלֶּבַי ,הָרְנִט יד (ס) עילָאזָאמ

 ֵלּוְבִ לָּבִיְמ רַא קילָאזָאמ
 תֶמְּדְמַדֲא ,תֶמָּדַא ,תֶבָּצַח צמ ןעלזָאמ
 תֶבָצַחְּב הֹלָח װ ןעלזָאמ
 רּועְּכ ,תָצְלְפִמ יד (ס) עּפעזַאמ

 (הקיסומ) ביִּבַר ידַא רָאשזַאמ

 ׁשֹקְׁשַק װ ןעשזַאמ

 ׁשּוקְׁשִק יד (ןע) יײרעשזַאמ

 קֶרָּב רַסֲח ,םּוטָא ,םּומֶע ידַא טַאמ

 טֶמ רעד טַאמ

 םֶגְתִּפ ,הָמְסיִס רעד (ס) ָאטָאמ

 ַעֹוּנַפֹוא רעד (ןע) לקיצָאטָאמ
 ןֶעֹונַפֹוא רעד (}) טסילקיצָאטָאמ

 בֵּבַסְמ ,ַעיִנֵמ ,ַעֹונָמ רעד (}) רָאטָאמ
 ַעּוּנִמ יד (ס) עיצַאזירָאטָאמ

 עּוּנִמ יד (ןע) גנוריזירָאטָאמ

 עָּנִמִמ ידַא טריזירָאטָאמ

 ֵַּנַמ װ ןריזירָאטָאמ

 גָהָנ רעד 0 טסירָאטָאמ

 ַעֹונָמ תַריִס יד (}) ףישרָאטָאמ

 תּורְגַּב תַדּועְּת יד (ס) ערוטַאמ

 ,הָּבֶסָנ ,םֵרֹוּג ,םַעֵט ,קּוּמִנ רעד (}) וויטָאמ

 הָנִגְנַמ ;אָׂשֹונ :ַעיִנֵמ
 הָקָמְנַה יד (ס) עיצַאוויטָאמ

 הָקָמְנַה יד (ןע) גנורױװיטָאמ

 קָּמָנְמ ידַא טריױויטָאמ

 קֶּמַנ װ ןריוויטָאמ

 -+ד - תיִרֲחַׁש תַגָּצַה יד (ס) עניטַאמ
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 הָלֵלֹוּד ,םיִטּוח ליִלְס רעד (סע) קיטָאמ

 ,הָפּורֲאַמ ,ׁשֹוּכַמ ,רֵּדְעַמ יד (ס) עקיטָאמ

 דיִדְּב ,רּוחְרַח

 ׁשֹוּכַמְּב דֹבָע ,ׁשֵּכַנ װ ןעוויקיטָאמ

 טֶּפְטַּפ ,לֵלְכַר װ ןעלטָאמ
 ץָּפַמ ,הָלֵצְחַמ יד (ס) עטַאמ

 לָצַח יד (ס) רעטכעלפ-עטַאמ
 םיִרָמֲח ,רֶמֹח רעד (|) לַאירעטַאמ

 ,תּויָרְמָח יד (ס) עיצַאזילַאירעטַאמ
 תּויְמְׁשַּג ,תּונָרְמַח
 יָנָרְמַח ידַא טריזילַאירעטַאמ

 םֵׁשְגַה װ ןריזילַאירעטַאמ
 םֵׁשַּגְתִה װ ךיז ןריזילַאירעטַאמ

 ,תּונָרְמֶח רעד (ןע) םזילַאירעטַאמ
 תּומְׁשַּג ,תּויְמְׁשַּג ,תּויְרְמָח

 ןֶרְמַח רעד (}) טסילַאירעטַאמ
 ינָרְמַח ידַא שיטסילַאירעטַאמ
 לֶגֹמ ,הָלְגֶמ ;רֶמֹח יד (ס) עירעטַאמ

 ִפְסַּכ ,יֵמְּׁג יִרְמָח ירא לעירעטַאמ
 ,תּוירְמֶח יד (|) טייקשילעירעטַאמ

 תּויצְרַא ,תּויִמְׁשַ
 קֹוצ ,טּוּבִל ,לָמָע ,יּוּנֶע יד (ןע) גנורעטַאמ

 טבֶל ,תָּמַצ ,קֶצָה ,הֵּנַע וו ןרעטַאמ

 טֵּבַלְתִה ,הֹנָע װ ךיז ןרעטַאמ

 ,טֶבָל ,טּוּבִל ,לָמָע ,יּוּנִע יד (}) שינרעטַאמ

 תּוטְּבַחְתֶה
 ןֹויָהִּכ ,תּוהָּכ ,תּומּוטַא יד (|) טײקטַאמ

 לֵבֹוח ,ןֶּפַס ,חָּלַמ רעד (}) זָארטַאמ

 תֶרֶבְּג ,הָריִבְּג יד (ס) ענָארטַאמ
 ןֹורְזִמ רעד (}) ץַארטַאמ

 הָציִרְטַמ ,סּופְּד םִא ,הָּמִא רעד (}) ץירטַאמ
 תֹוציִרְטַמ הֹׂשָע װ ןריצירטַאמ

 ְךֶליִל ;יאֵמ ׁשֶדֹח רעד יַאמ

 :הֶּזֲחֲא ,הֶּנַח רעד (סעקט) קעטנָאיַאמ

 בַר ןֹומָמ ,בֵר ןֹומָה
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 תיִנֹויָמ רעד (}) זענָאיַאמ

 ןְרָס-בַר :ףּולֵאיןֵגְס רעד (}) רָאיַאמ
 (לארשיב)

 תֹולֹוק בר ,בר יד (}) טעטירָאיַאמ

 תַגיִגֲח ,יאַמ ׁשֶדֹחְּב לּויִט יד (ס) עקװּויַאמ
 יאֵמ

 בֶגֶׂש ,רֵאְּפ ,רֵקָי ,רָדָה ,דֹוה רעד טעטסעיַאמ

 ,הָלֲעַנ ,יִתּוכְלַמ ,בֶּגְׂשִנ ידַא שיטעטסעיַאמ

 ריִּדַא

 ,רָדָהְו דֹוה יד ({) טייקשיטעטסעיַאמ

 בֶגֶׂש ,תּומְמֹור ,תֶרָּדַא

 הָעּונְּת ,הָעיִנ רעד ךַאמ

 בָלְחַט ,בָחְט רעד (|) ךָאמ
 הָנְעַלֹוּת רעד (ןע) ןָאכַאמ

 (סג) קָּבַט יד (ס) עקרָאכַאמ

 הָיִׂשֲע יד (ןע) גנוכַאמ

 ,םָצֹע ,תּוׁשָר ,הָטיִלְש ,ןֹוטְלָׁש יד (}) טכַאמ

 ףקֹּת ,הָמּוצֲעַּת ,ַחֹּכ ,ַעֹורְזֶא

 ,ןֹוטְלָׁש ,לָׁשְמִמ רעד (ןע) ןַאגרָא-טכַאמ

 תּוׁשְר ,תּוכְמַס
 לָשְמִמ ,ןֹוטְלִׁש יד (ןע) גנונעדרָא-טכַאמ
 תּונָטְּלַתְׁש יד (}) טײקיריג-טכַאמ

 טיִּלַׁש רעד (ס) רעבָאה-טכַאמ

 ,םּוצָע ,ריִּדַא ,הָעָּפְׁשַה בַר ידַא קיטכַאמ

 קֶזָח
 ,ַחֹּכ ,זע ,הָמֶצָע ,הָרּובְּג יד (}) טײקיטכַאמ

 הָמּוצֲעַּת

 דָי-רַצְק ,םִיַדָי הָפְר ,הָפָר ידַא זָאלטכַאמ
 ,םִיַדָי ןֹויְפַר ,ןֹויִפִר יד (}) טײקיזָאלטכַאמ

 םיִנֹוא רַסֲח

 רָבָד אל לַע ,רָבָּד ןיֵא סיוא טשינ טכַאמ

 הָמְרָע ,הָלּוּבְחַּת ,הָּמִזְמ יד (ס) עיצַאניכַאמ

 בָחֶט לָׁש ,יִבָחְט ידַא קיכָאמ
 םָעְטַמ רעד (םי) לכאמ
 (םידלי תפשב) ףיַּכ ,ןִיַצְמ ידַא קידלכאמ

 ןלָאמ -- זענָאיַאמ

 לעָּפ ,לֵלֹוח ,הֹׂשָע װ ןכַאמ

 םיִנָּפ דֵמֲעַה װ (|) לעטשנָא ןכַאמ
 רַצַק װ רוציקב ןכַאמ
 -ל ֹומְצַע הֹׂשָע װ ךיז ןכַאמ

 הֶּזַבְתִה טשינ וצ ךיז ןכַאמ
 חֹרָּב ,לֶגֶרָה תֶא טֹׂשָּפ װ הטילּפ ןכַאמ
 םיִרָׁשְק ׁשיִא ,רֵּדַסְמ רעד (ס) רעכַאמ

 לָּבְחֲתְמ ׁשּוּדִח יד (ס) עקַײרעכַאמ

 לֶגֶר ,הָנֹומ ,םֵעַּפ סָאד לָאמ
 םַעַּפ לָאמ ןייא --
 דיִמָּת לָאמ עלַא --

 ןֶּכ םיִמָעְּפ ,םיִמָעְפִל ְךיִא לָאמ ַא וו --
 ְךָּכ םיִמָעְפּו
 םַעַפְּב ,תַחַא תַבְּב לָאמ ןייא טימ --

 םֹאְתִּפ ,דָחֶא םָלָהְּב ,תַחַא
 תֹופּוכְּת לָאמ ןייא טשינ --
 ׁשָע רעד (}) לָאמ
 ףיִצָר ,חַזִמ רעד (}) לָאמ

 תַחַּדִק יד (ס) עירַאלַאמ
 הָחיִדְק יד (ןע) גנורעביפ-עירַאלַאמ

 יִנָחְדַק ידַא שירַאלַאמ
 חּוּלַמ ,תיִמְלֲח יד (ס) עװלַאמ

 לֵכֹונ ,לַעַמ ׁשיִא רעד (}) טנַאסרעװלַאמ

 ,לַעַמ ,הָליִעְמ יד (ס) עיצַאסרעװלַאמ

 תּולְכֹונ

 לֹעָמ װ ןריסרעװלַאמ
 ,הָניִחְט ;דּויְס ,הָעיֵבְצ יד (ןע) גנולָאמ

 ןּוחָט

 תָתֶל רעד טלַאמ
 הָנְס תּוּת יד (ס) ענילַאמ

 הָנֶס יד ({) טסוק-ענילַאמ

 (ירצונל עגונ) לֵּלַּפְתִה ם ךיז ןעילָאמ

 הָנַחְטַמ יד (ס) עקנישַאמ-לָאמ

 רָאָּת ;דּיַס ,רָיַצ ,ֵַּבַצ ,ַעֹבֶצ װ ןלָאמ
 רהֵמ טָּפְטַּפ :ןֹחָט װ ןלָאמ



 לגנַאמ -- ךיז ןלָאמ

 רֶפַאְתִה .ַעְּבַטְצִה ,רֵּיַטְצִה ,רֵאָּת ךיז ןלָאמ
 דֹוע הָמ װדַא עלַאמ

 ןֹוסָא רעד (}) ריעלַאמ

 הָדּורְּפ רעד (}) לוקעלָאמ

 רֵאָתְמ :עָּבַצ ,רַּיַצ רעד (ס) רעלָאמ

 הָעיִבְצ ,תּועָּבַצ ,רּויִצ יד (ןע) ַײרעלַאמ
 ָנָרִַצ ,יִרּואֵּת ,יִרּויִצ ידַא שירעלָאמ
 יֵפֹוק ידַא שיּפלַאמ

 ףֹוק יד (ס) עּפלַאמ

 יֵפֹוק ידַא קידעּפלַאמ

 תֶתֶל רעד (|) ץלַאמ

 הָּתְׁשִמ ,הָּדִעְס ,הָחּורֲא רעד (}) טַײצלָאמ

 ןְמּועְרַּת ,ןֵגֹור ,ןֶּגְרִנ רעד (}) טנעטנָאקלַאמ

 ןּוּגִר ,תּונָּגְרִנ רעד (ןע) םזיטנעטנָאקלַאמ
 הָמְלַע יד (|) לעזמַאמ
 יִהָּמִא ידַא שימַאמ

 םִא ,הָּמִא יד (ס) עמַאמ

 תֶגֶרֹוח םִא יד (ס) עמַאמ-ףיטש --

 (שידִִי לע) םָא-תַפְׂש סָאד ןושל-עמַאמ
 -ל םֶאְּכ היָה װ ןעמַאמ

 ןִיַע ףֶרָה ,עַגר רעד (}) טנעמָאמ

 ִדְּכ ְךֹוּת ,עַגֶרְּכ טנעמָאמ ןיא --
 יִׁש עַגְרִּב טנעמָאמ ןטימ --

 ,דיִמ ,ןִיַע ףֶרֶהְּכ ,עַגְרְּכ דא לַאטנעמָאמ

 דָיִמּו ףֶכֵּת
 ִדָּיִמ ,יֵעְגִר ידַא רעלַאטנעמָאמ

 ,תּויִעְגִר יד (}) טײקשילַאטנעמָאמ
 תּופיִכְּת ,תּויְדּיִמ

 הָליאָּמִא יד (ס) וינעמַאמ

 תּוהָּמִא יד (}) טפַאשעמַאמ

 הָליאָּמִא יד (ס) ישעמַאמ

 ץֶצֶמ :תֶקְניִמ יד (ס) עקמַאמ
 ,םָדָא ,לַעַּב ,רָכָז ,ׁשיִא רעד (רענעמ) ןַאמ

 םֶדָאֹרּב
 גָרֶּפ רעד (ןע) ןָאמ
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 גֶרָּפ םִע קָּתְמַמ סָאד (ךע) לדנָאמ
 הָכָּבְסִמ ,תֶבָלְׁשִמ רעד (ןע) םַארגָאנָאמ

 הָיִפרְגֹונֹומ ,רֶדֵס יד (ס) עיפַארגָאנָאמ
 גּוז צמ בַײװ-ןוא-ןַאמ

 חַרָי ,ׁשֶדֹח רעד 0 טַאנָאמ

 םַמַעַׁשְמ ,יִנֹוּג-דַח ידַא ןָאטָאנָאמ

 יד (}) טײקנָאטָאנָאמ ,טײקשינָאטָאנָאמ
 תּוינֹוּגְדַח

 סופד) תֶרֶּדְסַמ רעד (}) ּפיטָאנָאמ

 תיִׁשְדָח ,יִׁשְדָח ידַא ךעלטַאנָאמ
 ֹותּואיִצְמִּב הָנּומֲא רעד (ןע) םזִיעטָאנָאמ

 דָחֶא לֶא לָׁש
 ֹותּואיִצְמִּב ןיִמֲאַמ רעד (|) טסיעטָאנָאמ

 דָחֶא לֶא לֶׁש
 ןֹוחְרָי יד (}) טפירשטַאנָאמ
 ריִזָנ רעד (}) ךַאנָאמ

 תּוריִזְנ יד טײקשיכַאנָאמ

 גֹולֹונֹומ ,ַחיִׂש-דַח רעד () גָאלָאנָאמ
 ץֵחַלְדַמ רעד (ס) רעטעמָאנַאמ

 םיִריִזְנ תיֵּב ,רָזְנִמ רעד ({) ריטסַאנָאמ

 לֹוּפֹונֹומ רעד (}) לָאּפָאנָאמ
 לּוּפְנִמ יד (ס) עיצַאזילָאּפָאנָאמ
 לֵּפְנַמ װ ןריזילָאּפָאנָאמ

 דיִחָי טיִּלַׁש ,רָסיֵק ,ּךֶלֶמ רעד (ן) ךרַאנָאמ
 תּונָכּולְמ רעד (ןעמ) םזיכרַאנָאמ

 ןָכּולְמ רעד (}) טסיכרַאנָאמ

 יִנָכּולְמ ידַא שיטסיכרַאנָאמ

 ,תּוכְלַמ ,הָכּולְמ יד (ס) עיכרַאנָאמ

 הָכָלְמַמ ,תֶכָלְמַמ
 הָריִזְנ יד (ס) עקשַאנָאמ
 תיִנְלַּכ יד (ןע) םולבנָאמ
 ןְֶנַמ רעד (ןע) ןַאגנַאמ
 ,רָסֹח ,רֹוסְחַמ ,קַחֹּד רעד (ןע) לגנַאמ

 רֶּדֲעֶה ,תַעַרְגִמ
 הָליִּגְעַמ רעד (ןע) לגנַאמ
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 תּונָמֲאָנ :דָמֵעֵמ רעד (}) טַאדנַאמ

 הָניִלֹוּדְנַמ יד (סע) ןילָאדנַאמ

 לֹוּפ ,הָטּוּלַּב רעד (ןע) לדנַאמ

 זּול ,דֵקָׁש רעד (ןע) לדנַאמ

 גֵרָּפ-קַּתְמַמ סָאד (ךע) לדנָאמ

 דּקִׁשְמ ידַא קיטרַאלדנַאמ
 הָיִדִקְׁש ,זּול רעד (רעמייב) םיױבלדנַאמ
 םֶרָּכ רעד (רעדעס) דָאס-לדנַאמ

 דֹקִׁשְמ ,יִדֵקְׁש ידַא קימרָאפלדנַאמ
 םיִדֵקְׁש-תַגּוע סָאד (}) טיױרבלדנַאמ

 -יאֵתְּבַׁש רעד (ןע) גנילרעטעמשילדנַאמ

 דֵקָׁשַה
 תֶבֶצַמ ,תֶבָצַמ ,הָבֵצַמ רעד (}} טנעמונָאמ

 דִי ,ןֹורָּכִ
 יִחְצִנ ,ריִּבַּכ יִלָטְנִמּונֹומ ידַא לַאטנעמונָאמ
 ,תּויְלָטְנִמּונֹומ יד טײקשילַאטנעמונָאמ

 תּויְחְצִנ ,תּוריִּבַּכ

 הָעיִבְּת יד (ןע) גנונָאמ

 דָי-בַתְּכ רעד (}) טּפירקסונַאמ

 גיִרָא ,ליִטְסְקָט יד (}) רוטקַאפונַאמ
 תֶפֵח ,תיִלּווְרַׁש רעד (}) טעשזנַאמ

 סָכָר רעד (ס) רעמעלק-ןטעשזנַאמ
 םֹוי ,'ב םֹו רעד (ס) קיטנָאמ ,גָאטנָאמ

 תֶּבַׁשְּב ִנֵׁש ,יִנֵׁש
 ןָמָהְזֹא רעד (ן) שַאט-ןָאמ
 םֹוי ,'ב םֹוי רעד (ס) גָאטנָאמ ,קיטנָאמ

 תָּבַׁשְּב ִנֵׁש ,יִנֵׁש
 'ב םֹוי לָׁש ידַא קידקיטנָאמ

 ?ְתַה ,הָבָּכְרַה יד (ןע) גנוריטנָאמ

 ןֵקְתִמ ,בָּכְרֶמ ידַא טריטנָאמ
 ןֵקְתַה ,בַּכְרַה װ ןריטנָאמ

 הָטֲעַמ ,ליִעְמ רעד (ןע) לטנַאמ
 יָנֹועְּבְצֶא רעד (ס) קישטנָאמ

 ׁשֹחָּב װ ןעשטנָאמ

 ְבַא ,קַּד רָּכס יד (ס) עקשטנָאמ

 עו

 רָּכַס ת|

 גנורירווענַאמ -- טַאדנַאמ

 הָׁשיִחְּב סָאד (|) שינעשטנָאמ

 ןֹועְּגִׁש יד (ס) עװטצַאינַאמ

 לֵלֹוהְתִמ ,ףֶרֹטְמ רעד (ס) קַאינַאמ

 יָנֹועְגִׁש ידַא שיקַאינַאמ

 תּויִתּוּדְחַא רעד (ןעמ) םזינָאמ

 תֹומּוׁשְר רעד (ס) רָאטינָאמ

 ףָׁשָּכ ,סּומְלּוּב ,ןֹועָּגִׁש יד (ס) עינַאמ

 םסק ,ָּדַׁש ,הֵּתַּפ װ ןעינַאמ

 לּוּדֶׁש ,יּוּתִּפ סָאד (|) שינעינַאמ

 ןֶפֹא ,ְךֶרֶּד ,הָטיִׁש ,גַהֹנ רעד (}) רעינַאמ

 םיִעָנ ,ביִדָא ,סָּמִנְמ ידַא ךעלרעינַאמ

 ,תּויָסּומיִנ ,סּומיִנ יד (}) טייקכעלרעינַאמ

 תּוביִדֲא

 ,ׁשּומְׁשִמ ,בּוׁשְח יד (ס) עיצַאלוּפינַאמ

 לּוּפְט

 ,שּומְׁשִמ ,בּוׁשַח יד (ןע) גנורילוּפינַאמ
 לּוּפָט

 בֵבֹוס ,ׁשֵמְׁשַמ ,בֹׂשָח וו ןרילוּפינַאמ
 ,אֵרֹוק לֹוק ,רֶׁשְנִמ רעד (}) טסעפינַאמ

 הֶרָהְּצַה
 ,הָננְפַה ,הָכּולֲהַּת יד (ס) עיצַאטסעפינַאמ

 הָרָהְּבַה
 ןֵגְפִה ,הָנּגְפַה יד (ןע) גנוריטסעפינַאמ
 רַהְבַה ,ןֵּגְפַה װ ןריטסעפינַאמ
 םיִמָעְפִל ודַא לָאמכנַאמ
 רָכָז ,רָבָג רעד (}) ליבסנַאמ

 תּורְכַז ,תּויִרְכַּנ יד טפַאשליבסנַאמ

 יִליֵלְחַּ,יִתְצַלְפִמ דַא לַאורטסנָאמ
 תַצְלִפְּת ,ץֶלֶפִמ ,תֶצֵלְפִמ רעד (ס) רעטסנָאמ

 רָכָז ,רָבָּג רעד (ןע) ןױשרַאּפסנַאמ

 יִרְבַּג ידַא ךעלנױשרַאּפסנַאמ

 תֶלֹס יד (ס) ענַאמ

 תֶלֹס צמ ךעלּפַײרגענַאמ
 ןֹורְמִּת ,סיִסְכַּת ,סיִסְכַט רעד (ס) רעװענַאמ

 ןּורְמִּת ,סּוסְכִט יד (ןע) גנורירווענַאמ



 ןָארַאקַאמ -- ןרירווענַאמ

 ןֵרְמִּת ,סֵֶסְכַּת ,סֶסְכַט װ ןרירווענַאמ

 ןֶסיִסְכִּת ,ןָסיִסְכַט רעד (ס) רערירווענַאמ

 ןּורְמִּת יד (ס) ערװענַאמ

 ַעַּבְטַמ יד (ס) עטענָאמ

 הָעָמ עטענָאמ עניילק --

 אֹׂשָנ ,שֹרָּד ,ַעֹבֵּת װ ןענָאמ

 תֶלֹס יד (ס) עשַאקענַאמ

 ,רֵרֹוע ,הָׁשֹונ ,ןֵעֹוט ,ַעֵבֹוּת רעד (ס) רענָאמ

 רֹוגָטַק

 םּוּמִא רעד (ןע) ןיקענַאמ

 רָכָז ,רָבָּג רעד (}) ליבצנַאמ

 יִרְבַּג ידַא שיליבצנַאמ
 תּורְכַז ,תּורְבַּנ יד ({) טייקשיליבצנַאמ
 ןֹועְרִּג יד (ס) ָאקנַאמ

 הָליִחְּב :ןֹועָּגֶׁש יד (ס) עילָאקנַאמ

 לֹחָּב װ ןעילָאקנַאמ
 תיִגָרְּפ סָאד (ךע) לכיקנָאמ

 תֶפֵח ,תיִלּווְרַׁש רעד (ן) טעקנַאמ

 -תַּכִס ,סָכָר רעד (ס) רעמעלק-טעקנַאמ
 תֶפֲח

 הֵל ,רָבָח ,אָּתְוַצ ,תֶוָצ יד (}) טפַאשנַאמ
 הָצּובְק

 תֶפֵח ,תיִלּווְרַׁש רעד (}) טעשנַאמ

 ,רָעְׁשִמ ,רּועְׁש ,הָנָמ ,דַמ ,הָּדִמ יד (}) סָאמ

 אָּתְליִכְמ ,בק
 הָׁשיִׁשְמ ,יּוּסֶע רעד (}) שזַאסַאמ

 ןָיְסַע ,יאַּסַע רעד (}) טסישזַאסַאמ

 יּוסִע יד (ןע) גנורישזַאסַאמ

 הָּסַע װ ןרישזַאסַאמ

 יִׁשְפָח הָנֹוּב רעד (ןע) ןָאסַאמ

 ןָמיֵהְמ ,ְּךָמֶסֶמ ידַא קיביגסָאמ
 ןֶרּת רעד 0 טסַאמ

 ןֶרֹּת רעד (רעמייב) םיױבטסַאמ

 ;ביִצֵי ,קָצּומ ,יִׁשקִמ ,ןָתיֵא רעד (}) וויסַאמ

 םיִרָה ׁשּוּג
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 ,תּויִׁשְקִמ ,תּייִביִּסַמ יד (}) טײקוװיסַאמ

 הָאָׁשִקִמ
 עֶצֵמְמ ,ןּותָמ ידַא קיסָאמ
 הָּסַע װ ןריסַאמ

 תִיַז יד (ס) ענילסַאמ

 ץֶבֹח ,הָצְבֲח יד (ס) עקנילסַאמ
 יִמְלְסִמ רעד (רֹע) םעלסָאמ

 יִמְלְסִמ ידַא שימעלסָאמ

 ָלעְּפ ,יֵעְצְמֶא סָאד (ןע) לטימסָאמ
 ְךֶּסַּב ,יִנֹומֲה ידַא טפַאהנסַאמ

 תּייַנֹומֲה יד (}) טײקיטפַאהנסַאמ
 תּונֹומֲה רעד (}) דנַאטשנסַאמ
 ,בֵר-בֶרֶע ,ְּךָס ,לָהֵק ,ןֹומָה יד (ס) עסַאמ

 ליִחְנ

 הָליִלְּב ,הָּפַמ ,רֶמֹח יד (ס) עסַאמ

 םַעיטּוׁשְּפ רעד ({) שטנעמ-עסַאמ

 ַעיִמָק רעד טָאקסַאמ

 ץּוּקִׁש ,הָכָּסַמ רעד (}) רַאקסַאמ

 הָכּולֲהַּת ,תֹוכָּסַמ גַח רעד (|) דַארַאקסַאמ

 תֹוכָּסַמְּב

 רָכָז ןיִ ,יִרְבַּב דַא ןילוקסַאמ
 ׁשּוּתַי רעד (}) טיקסָאמ

 הֶּלִּכ רעד (ס) רעטיקסָאמ

 תּוׂשְּפַחְתִה ,הָאָוְסַה יד (ןע) גנוריקסַאמ

 רָתְסַה ,ׂשֵּפַחְתִה ,הֵוְסַה װ ןריקסַאמ
 ֶּתַּתְסֶה ,ׂשָּפַחְתִה ,הֶּוַתְסִה ךיז ןריקסַאמ
 תֹוכָּסַמ ףֶׁשָנ רעד (רעלעב) לַאבנקסַאמ

 הָוְסַמ ,הָכֵּסַמ יד (ס) עקסַאמ
 הֶּדִמ תַּמַא ,הָּדִמ רעד (}) לעגערסָאמ
 הָּדִמ-הָנָק רעד (}) בַאטשסָאמ

 הָּפֵמ יד (ס) עּפַאמ

 ּוּפִמ יד (ןע) גנונעכייצ-עּפַאמ

 דיִרֲחַמ ,תיִעְבַמ ידַא שירבַאקַאמ
 הָעְוְז ,הָהֶּלַּב יד (ס) ערבַאקַאמ

 הָיִרְטִא רעד (ןע) ןָארַאקַאמ
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 הָיגּוע סָאד (ךע) לדנָארַאקַאמ

 תֶלֹסְּפ-רַיְנ רעד (}) רוטַאלוקַאמ
 םיִנָּפ דיִמֲעַמ ,הֶּלַחְתִמ רעד (}) טנַאריקַאמ

 -תַדָמֲעַה ,תּוּלַחְתִה יד (ןע) גנוריריקַאמ

 םיִנָּפ

 םיִנָּפ דֵמֲעַה ,הֵּלֵחְתִה װ ןריריקַאמ

 לֹודָּגַה ,רֵתֹוּיַה לָכְל ,יִּבַרְמ ידַא לַאמיסקַאמ
 רֵתֹויְּב

 ,תּויָנֹוציִק רעד (ןע) םזילַאמיסקַאמ

 הָבְרְמַה תׂשיִפְּת
 שָפֹוּת ,יִנֹוציק רעד ({) טסילַאמיסקַאמ

 הָּבִרְמ
 (סיכ) גֶרָּפ יד (ס) עקוװעקַאמ
 הָּיְגּוע סָאד (ךע) לדנָארעקַאמ

 הָיְפַּכ רעד (}) לערעקַאמ
 דּוּדִׁש ,קּוׁשָע ,הָלֵזְּג יד (ןע) גנורידָארַאמ

 דֹדָׁש ,קֹׂשָע ,לֹוָג װ ןרידָארַאמ

 דֵדֹוׁש ,קָׁשֹוע ,ןֶלְזַג רעד (ס) רערידָארַאמ
 ,טֵמְׁשָה ,תיִחְדַּת רעד (ס) םוירָאטַארָאמ

 הָטֶמְׁשַה
 ןֹטָר וו ןעשטָארַאמ

 ןֶטֶר ,ןּוּטִר סָאד (}) שינעשטָארַאמ

 רֶדֵסיֵא הֹׂשֲע ,ּךֵלְכַל װ ןעיַארַאמ

 לֵכְׂשַה רַסּומ ,רָסּומ יד (|) לַארָאמ
 תּונָרְסּומ רעד (ןע) םזילַארָאמ
 חֵכֹוה ,רָסּומ ףֵּטַה װ ןריזילַארָאמ

 ,ַחיִכֹומ ,ףיִּטֵמ ,ןֶרָסּומ רעד (}) טסילַארָאמ
 רֶסּומ לַעַּב

 ןּוגָה ,יִתֹוּדִמ ,יִרָסּומ ידַא שילַארָאמ

 תּוניִגֲה ,תּויְרָסּומ יד (|) טײקשילַארָאמ
 רֶסּומ-תַפָּטַה יד (ןע) גנוקידערּפילַארָאמ
 סּונָא רעד (ןע) ןַארַאמ

 יִסּונֲא ידַא שינַארַאמ

 בָהֶז-ַחּוּפַּת ,זּוּפַּת רעד (}) ץנַארַאמ

 (הדימ) רקַא רעד (סע) גרָאמ

 רעריטרַאמ -- לדנָארַאקָאמ

 ןיִרָּגְרַמ רעד (ןע) ןירַאגרַאמ

 יִלּוׁש ידַא לַאניגרַאמ

 םִיַלּוׁש רעד (|) סעניגרַאמ

 רֶּוַח רעד (ס) לגרַאמ

 תֶרָחָמ ,רָחֶָמ װדַא ןגרָאמ

 רַחַׁש ,רֶקֹּב רעד (סנ) ןגרָאמ

 ֹוּתִע ,ןֹומֹוי רעד (רעטעלב) טַאלבנגרָאמ

 רֵקֹּב

 רֶחָמ לָׁש ,רֶקֹּב- ידַא קידנגרָאמ

 ריִרְפַצ סָאד (ךע) לטניוונגרָאמ

 רֶקֹּב ןֹוּתִע ,ןֹומֹוי יד (ןע) גנוטַײצנגרָאמ

 ,רַחַׁש ,רֵחַּׁשַה תֶלֵיַא רעד (}) טױרנגרָאמ

 רָחְׁשִמ
 ,רַחַּׁשַה תֶלֵיַא רעד (ס) ןרעטשנגרָאמ

 רָּפְרַפְׁש
 רַחַּׁשַה דּוּמַע רעד (|) ץָארּפשנגרָאמ

 תיִרֲחַׁש יד (תו) הליפת-ןגרָאמ

 תיִנָּנִח ,תיִנָּגְרַמ יד (ס) עקטירַאגרַאמ

 חַבָט ,הָגֵרֲה ,גֶרָה ,חַצֶר רעד (}) דרָאמ

 ,הָגֵרֲה ,הָחיִצְר ,חַצָר יד (ןע) גנודרָאמ

 חַבֶט ,לֶטֶק ,הָטיִחְׁש
 ,תַמָה ,לֹטק ,גֹרָה ,ַחֹצֶר װ ןדרָאמ

 ַחֹבָט
 (תויח לצא) רָטְנַס ,ףּוצְרַּפ יד (ס) עדרָאמ

 סֶנֵרַּפְתִה ,הָׁשָק לֹמָע װ ךיז ןעוועדרָאמ

 הֵּנַעְתִה ,בֵר יִׁשְקְּב
 הָּיִמְנ ,הָּדְלֲח רעד (ס) רעדרַאמ

 ןַמְז לֵּטַּב ,ןֹטָר װ ןעשזדורַאמ

 הָּפְרִנ ,ןֶלֶטַּב ,ןָנְטַר רעד (סע) קינדורַאמ

 יִנָלְטַּב ,הָּפְרִנ ידַא ענדורַאמ

 - - תּוּת ד(ס) עװרָאמ
 יַּּנָע ,ףּוּגַס יד (ןע) גנורָאמ

 הָמַּגְרַמ רעד (ס) רעטרָאמ

 ,םֵּׁשַה ׁשְּדַקְמ ,שֹודָק רעד (ס) רעריטרַאמ

 הָּנִעְמ ,ֹומְצַע ביִרְקַמ



 טייקשיניבמ -- םוטרעריטרַאמ

 ,םֵּׁשַה ׁשּוּרק סָאד (ס) םוטרעריטרַאמ

 םיִׁשֹודְק תֹומ

 תֹומ ,םֵּׁשַה ׁשּוּדִק יד טפַאשרעריטרַאמ

 םיִׁשֹודְק

 הָּבִּב רעד ({) טענָאירַאמ

 ,ׁשיִׁשֲח ,סֹוּבַּנַּקַה חַמָצ יד (ס) ַאנַאוכירַאמ

 םּויִּפֹוא

 ְךַרֲאַה ו ןַײז ךיראמ

 םיִׁשּובְּכ ,ׁשיִּבְכַּת רעד (ן) טַאנירַאמ

 ןֶּפַס ,חֶּלַמ רעד () רַאנירַאמ

 ןָרֹטְקִמ יד (ס) עקרַאנירַאמ

 ׁשּובָּכ ידַא טרינירַאמ

 תּוחָּלַמ רעד (ס) ןזעונירַאמ

 רֵּמַׁש ,שֹבָּכ װ ןרינירַאמ

 טיִׁשִמ רעד (}) טנַאנעטַײל-ןירַאמ

 תּוחְּלַמ יד (ס) ענירַאמ

 דׁשְל ,דֵׁשְל ,ַחֵמ ,ַחֹמ רעד (ן) ךרַאמ

 תֹומָצֲעָה

 חָּיִמְמ ,דיִׁשָל ,יִּדַׁשְל ידַא קיכרַאמ
 הָרְדְּׁשַה טּוח יד (|) דײשכרַאמ

 ׁשֵׁש ,שִיַׁש רעד (ס) רָאמרַאמ

 יֵׁשָׁש ידַא ןרָאמרַאמ

 הָּבִר רעד (סע) דַאלעמרַאמ

 ׁשֵׁש ,ׁשִיַׁש רעד (ס) רעמרַאמ

 (בכוכ) םיִּדֲאַמ רעד ({) סרַאמ

 רֵּיַחּומ יד (ס) ערָאמ

 ׁשֵמְׁשִמ רעד (}) לערָאמ
 הֵּנַע ,ףֵּגַס וו ןערָאמ

 ,ׁשֶפָּנַה תֶא הֹנָע ,ףֵּגַּתְסִה ךיז ןערָאמ
 ֵּנַעְתִה
 ןֵּפיִצְרַמ רעד (סע) ןַאּפעצרַאמ

 רַחַס :קּוׁש רעד (}) קרַאמ

 יאֵקּוׁש רעד (ס) רעלדנעה-קרַאמ

 ןִזֹור רעד (}) זיקרַאט

 ןֵּמַס ,הָוְתַה ,ןּיַצ װ ןריקרַאמ
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 יִקּוׁש ידַא שיקרַאמ

 תּואָלּוּב יד (ןע) גנולמַאז-ןקרַאמ
 גּוס ,וָּת ,לּוּב יד (ס) עקרַאמ

 הָסָנְכַה-לּוּב עקרַאמ-לּפמעטס --
 רַאֹּדַה-לּוּב עקרַאמ-טסָאּפ --

 קּוׁשַה ןֹוׁשְל יד (ן) ךַארּפש-קרַאמ

 ריִׁש ,עָּסַמ ,הָדיִעְצ ,הָדָעְצ רעד ({) שרַאמ

 תֶכָל
 לָׁשְרַמ ,אָבָצ רַׂש ,איִּבְצַמ רעד (|) לַאשרַאמ
 תֶפֶסְרַּכ רעד (}) קירעשייה-רעשטשרָאמ

 דֹעָצ װ ןרישרַאמ

 ןָחְדַּב רעד (ס) קילעשרַאמ
 ריִצ ,הָעּונְּת וק ,ביִתָנ רעד ({) טורשרַאמ

 הָעּונְּת

 הָכָּסַמ רעד (}) רַאגשַאמ

 הָּדִמ-הנָק רעד (|) בַאטשַאמ

 -תַנֹוכְמ ,תיִנֹוכְמ ,הָנֹוכְמ יד (ןע) ןישַאמ

 הָביֵתְּכ
 הָנֹוכְמִּב יּוׂשָע ידַא עװָאנישַאמ

 הָּיְרְי-תַנֹוכְמ יד (}) סקיב-ןישַאמ

 יאַנֹוכְמ רעד (}) טסינישַאמ
 תיִנָבְתַּכ יד (ס) ןיטסינישַאמ

 תֹונֹוכְמ תֶכֶרֲעַמ יד (ס) עירענישַאמ

 הָצְבַח ,ץֶבֹח יד עקנַאלשַאמ
 לּוּבַמ רעד (ןע) לובמ
 לֶהֹבְמ ,ּךֹובָנ ,לָּבְלִבְמ ידַא לבלובמ

 (תורטממי"ע) ףֵצָה וו ןעלובמ

 רַהְבַה ,רֵּבְסַה ,רֵאָּב ו ןַײז ראבמ

 הֶּזַּב װ ןַײז הזבמ
 ןֵחְבַה װ ןַײז ןיחבמ
 ַחַטְּבַה װ ןַײז חיטבמ
 לֵּטַּב װ ןַײז לטבמ

 ׁשיַּב װ ןַײז שייבמ
 הָחְמֶמ ,ןיִבֵמ רעד (טי) ןיבמ
 תּויִחְמִמ ,תּוניִבְמ יד ({) טייקשיניבמ
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 לֵּבְלַּב ה יז לבלבמ

 רַׂשַּב וו ןַײז רׂשבמ

 םֵרְגיִליִמ רעד (ןע) םַארגילימ = גמ

 ְךנַח ,לֵּדַּג װ ןַײז לדגמ

 ֶּגְלַּנְתִה װ ןרעוו לוגלגמ
 סַג ,םָׁשִגְמ ידַא קידמשוגמ

 תּוּסַּג ,תּויְמְלִּג יד (|) טייקידמשוגמ

 זֶרֶפַה ,םֶזְגַה װ ןַײז םזגמ

 חיִכֹומ ,ףיִׁטֵמ ,דיִּגַמ רעד (םי) דיגמ
 תּודיִּגַמ סָאד (}) תודיגמ

 ִדיִּגַמ ידַא שידיגמ

 ריַּג װ ןַײז רייגמ

 רֵּיַּנְתִה װ ךיז ןַײז רייגמ

 הָּלִגְמ יד (תו) הליגמ
 ףֹׂשָח ,הֶּלַּג װ ןַײז הלגמ
 רָבָּד ,הָפְּגַמ יד (תו) הפיגמ
 הָמָמְׁש ,הָבָרֵע ,רָּבְדִמ רעד (ס) רבדמ

 רֵּבַהיִזַנַא יד (זדנעג) זדנַאג-רבדמ

 םֵמָׁש ,םֵמֹוׁש ,יִרָּבְדִמ ידַא קידרבדמ

 הָמָמְׁש ,הָמֵמֹוׁש יד () טייקידרבדמ

 הָמֵמֹוׁש ,הֵּיִצ יד (|) שינעטסיוו-רבדמ

 ץֶרֶא ,הָניִדְמ יד (תו) הנידמ

 ,דָי טֵׁשֹוּפ ,ןֶצְּבִק רעד (ס) רעייג-הנידמ

 דֵדֹונ ןֶצְּבִק
 תּויִּתְכַלְמַמ רעד טפַאשהנידמ
 ִּתְכַלְמַמ ידַא שהנידמ

 קֶּדקַּד װ ןַײז קדקדמ

 הָקָזֲח ,בָלָׁש ,בָּצֵמ ,הֶּגְרַּד יד (תו) הגרדמ

 ְךיֶרְדַמ רעד (םי) ךירדמ

 ךַרֶדַה װ ןַײז ךירדמ

 ׁשֶרֶדִמ רעד (םי) שרדמ
 יִׁשָרְדִמ ידַא קידשרדמ

 ּוּלָפֲא ,םִא נָאק ךָאד-המ

 הָמּוהְמ יד (תו) המוהמ

 ןָתָמּוהְמ רעד קינהמוהמ

 גנודניצנָא-חומ -- ןַײז לבלבמ

 תּוהַמ רעד (םי) תוהמ

 יִתּוהַמ ידַא קידתוהמ

 יִתיֵּת אָכיֵהֵמ טניא יתיּת-אכיהמ

 אָּבְחִנ ,וָנָע ,ַעּונָצ ידַא קידיתיּת-אכיהמ

 לֶא אָּבִחְנ רעד (סע) קיניתיּת-אכיהמ

 םיִלָּכַה
 -הַמ" ,אָּכְנִּפ ךֵחֵלְמ (סע) קינתיפי-המ

 "תיִפָי

 הֵּנַה װ ןַײז הנהמ

 ןֹופיֵק רעד שיפלגומ

 הֵדַוְתֶה װ ךיז ןַײז הדותמו הדומ

 תּוּדַוְתִֶה ,הָיָדֹוה ,הָאָדֹוה יד גנוַײז הדומ

 הָדֹוה װ ןַײז הדומ

 הֵּדַוְתִֶה װ ךיז ןַײז הדומ

 ַעֵדֹוה וו ןַײז עידומ

 הָעָדֹוה ,הָעָדֹומ יד (תו) העדומ

 לֶהֹומ רעד (םי) להומ

 רֵּתַו װ ןַײז רּתוומ

 ,סָנֹא ,ץּולִא ,ְּךֶרֹצ ,חַרֹּכ ,הָבֹוח רעד (}) זומ

 וצ

 תיֵּב ,תֹוכְנ תיֵּב ,ןֹואיִזּומ רעד (ןע) ייזומ

 תֹוקיִּתַע
 ןֵּגַנְו-קֵחַׂש װ ןריציזומ

 הָניִגְנ ,הָניִגְנַמ ,הָקיִסּומ יד קיזומ

 ,הָניִגְנ יִלְּכ רעד (|) טנעמורטסניא-קיזומ

 רֶמָז יִלְּ
 יֵנּוגַנ ,יִלָקְיִסּומ ידַא שילַאקיזומ

 ֶּגַנ ,ןֵגַנִמ רעד (}) טנַאקיזומ

 ןיִחְלַמ רעד (}) רָאטיזָאּפמָאק-קיזומ

 יִמְלְסִמ רעד (רענעמ) ןַאמלזומ

 יֵמְלְסִמ ידַא שינַאמלזומ

 חָרֶכִמ הֹיָה ,בָּיַח היָה ,בּוח ,ְךֵרָטְצִה ײ ןזומ
 הָריִׁשַה-תַּב ,הָאָרְׁשַה יד (ס) עזומ

 ַחֹמ רעד (תו) חומ

 ַחֹּמַה תַקְּלַּד יד (ןע) גנודניצנָא-חומ |



 רעטלומ -- קידחומ

 יִנֲחֹמ ידַא קידחומ

 ַחֹּמַה ַעּוזְעַז יד (ןע) גנורעטישרעד-חומ

 ַחֹּמַה תַפיֵטְׁש יד (ןע) גנושַאוװ-חומ

 תֹוחֹּמַה דּוּגֶא רעד (}) טסָארט-חומ

 !הָדֹוּת ! רֵּתַוְמ טניא לחומ

 רֵּתַו ,רֵּפַּכ ,ַחֹלָס ,לֹחָמ װ ןַײז לחומ

 הָכֹודְּמַה לַע בֹׂשָי װ ךיז ןחומ

 הֶּזַעַה ,הָזָעָה ,זֹע ,ץָמֹא רעד טומ

 תּופְלַחְתֶה ,לֹוּקַה תּוּנַּתְׁשִה יד (ס) עיצַאטומ

 הָיְצַטּומ ,לֹוּקַה

 ןֹודָז ,בֵל תּוריִרְׁש רעד ליווטומ

 יָנֹודְז ,יִתּוריִרְׁש ידַא קיליווטומ
 לֶיַח ׁשיִא ,ׁשָפָנ זַע ,ץיִּמַא ידַא קיטומ

 דִי קּוּזִח ,דּוּרֶע יד (ןע) גנוקיטומ

 ׁשָפָנ זע ,הָזָעָה ,ץֶמֹא יד (|) טייקיטומ

 יִדָי קֵּזַח ,ץֶמֹא ַחֵפָה ,דֵדֹוע י ןקיטומ
 םִיַדָי הָּפַרְמ ,ּּדְכַדְמ ידַא זָאלטומ
 בל תַּסִמֲה ,םיַדָי ןֹויְפִר יד ({) טײקיזָאלטומ
 םיִרָמֲא ףֵּדַרְמ ,ןֶטִּפְטַּפ רעד (ס) רעלטומ
 רּוכָע ,ַחּולָּד ידַא ענטומ

 חָלֶדֶמ ,תּוריִכַע יד (}) טייקענטומ

 םָחָר :הָרֹוה ,םא יד (ס) רעטומ

 םַא לֶׁש ,יִהָּמִא -רעטומ

 יִהָּמִא ידַא שירעטומ

 יִהָּמִא ידַא ךעלרעטומ

 תּוהָּמִא יד (|) טייקכעלרעטומ
 םֹא יד (ס) עקרעטומ

 תּוהָּמִא יד טֿפַאשרעטומ

 קיִּתְרַנ יד () דיישרעטומ
 םיִסֹוטְמ תאֵׂשֹונ יד (|) ףישרעטומ

 ,םיִגָרְּב חֵּתְפַמ רעד (ןע) לסילשרעטומ

 ןֵנְּכְחִמ
 םֹא יד (ס) ערטומ

 הֶּנַע װ ןעשטומ

 יּונָע יד (}) שינעשטומ
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 ;הָלּותְּב ,הָקְּוַר ,הָרּוחַּב יד (|) דיומ

 תָרָזֹוע ,תֶתָרָׁשְמ
 אָרְּבְכַע ,רָּבְכַע יד (זַײמ) זיומ
 ןֶרְבַנ רעד (}) טערקנזיומ

 אָמּוּפ ,םּוּפ ,הָּפ סָאד (רעלַײמ) ליומ
 הָפָר הָפָׂשְּב ליומ בלַאה ַא טימ --
 הָּפַה -ליומ

 הָּדְרִּפ (ןיד) דֶרֶּפ רעד (ןע) לזייאליומ
 תיִטּורְּפ

 תּוּת רעד (}) רעבליומ
 ,הָרָּפְרַפֲח ,דָלֹח רעד (}) ףרּוװלױמ

 תֶרָּפְרַפֲח
 הָמְגִל ,םָגל רעד (ס) ללח-ליומ
 הֶּפ לָׁש ,יִיִּפ ידַא קילומ
 חַצָּפ ,הָצְפִמ יד (ןע) גנונעפעליומ
 ןֵסָר רעד (ןע) םיוצליומ

 םָמְז רעד (רעסעלש) סָאלשלױמ
 רּוׁש ,ריק :ןָיְנִּב ,הָמֹוח ,לֶתֹּכ רעד () רעיומ

 םָטֹא רעד (ןע) לטרַאג-רעיומ
 דָעְסִמ רעד (}) לַײזרעױמ
 םקָה ,הֹנָּב װ ןרעיומ

 יאַּנַּב רעד (ס) רערעױמ
 ףֶדֶצ רעד (ּפעק) ּפָאקרעױמ
 הָדּולֲח ,הֶּדִלֲח רעד (ןע) םָאוװשרעױמ

 הֶז בָתֶּכ רֵסֹומ ת"ר רעד ז"ּפומ -וּכומ

 תֶבֹרֲעַּת ןָּב ,טֵלּומ רעד (}) טַאלומ
 דָלֹומ רעד דלומ

 ,תֶרָּפְרַפֲח רעד (םערעוו) םערָאװטלומ
 דֵלֹח

 לֶפָּכ ,הָליֵפְּכ יד (ןע) גנוריצילּפיטלומ
 לָּפְכִמ ידַא טריצילּפיטלומ
 לֵּפְכַה װ ןריצילּפיטלומ

 ,ליִפְכַמ ,לֵפֹוּכ רעד (|) רָאטַאקילּפיטלומ

 ָּפְכִ
 ׁשֹולָמ ,הָבֵרֲע ,תֶרָאְׁשִמ רעד (ס) רעטלומ
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 הָבֵרֲע סָאד (ךע) לפיש-רעטלומ
 חַּיַט ,יאַּנַּב רעד (ס) רעילומ
 ְךֶלֹמ רעד (ס) ךלומ
 םּומ רעד (םי) םומ

 הָחְמִמ רעד (ס) החמומ

 טּונָח יד (ס) עימומ

 טֹנָח װ ןרימומ
 םּומ םֶע ידַא קימומ

 ןֹטָר װ ןעלמומ
 הָדֹוּד יד (ס) עמומ

 דֵרֶׂשייִדְגִּב ,םיִּדַמ רעד (}) רידנומ

 תיִפּוצְמ ,תיִמּוּפ ,הֵּיִּפ רעד (ס) קיטשדנומ

 חּור בַַּמְּב ,לֵהֹוצ ,ַחְמָׂש ,זיִּלַע ידַא רעטנומ

 םָמֹורְמ

 ,ןּוּבְרִּד ,הָצָרְמַה ,דּוּדֶע יד (ןע) גנורעטנומ

 הָרּועְּת

 ,רֵרֹוע ,ןֵּבְרַּד ,ץֶרְמַה ,דֵדֹוע װ ןרעטנומ

 בַהְלַה
 ַחּור בַּצַמ ,תּוזיִּלַע יד (|) טייקרעטנומ

 םָמֹורְמ

 יִמְלְסִמ רעד (רענעמ) ןַאמלוסומ
 ,הָמָנִּד ,םיִּגְדַּת ,םֶּגְדִמ רעד/סָאד (|) רעטסומ

 לָׁשָמ ,תַפֹומ

 הָמָּגְדַה יד (ןע) גנורירטסוליא-רעטסומ

 הָמָגָדְל ׁשֵּמַׁשְמ ידַא קידרעטסומ

 תַפֹומְל ,יִתְפֹומ ידַא טפַאהרעטסומ
 הָמָּגְדַה יד (ןע) גנורעטסומ

 תַפֹומ-רֶפֵס סָאד קרעוװרעטסומ

 םָּגְדַה װ ןרעטסומ
 ףֵסֹוה װ ןַײז ףסומ

 ףֶצֶק הֵלֲעַה ,ַעֵּבֲעַּב ,סֹסֶּת װ ןריסומ

 םָּיַה טיִע רעד שיפ-רַאקסומ
 תֶרֹרְׁשִּת יד (}) רוטַאלוקסומ
 יִריִרְׁש ידַא זעילוקסומ
 תּויָריִרְׁש יד (}) טייקזעילוקסומ

 ערטשומ -- לפיש-רעטלומ

 ריִרָׁש רעד (ןע) לקסומ
 יִריִרְׁש -לקסומ
 רָסּומ רעד רסומ

 לָשְמִנ ,לֵּכְׂשַה רַסּומ רעד (ןע) לפׂשה-רסומ
 רָסּומ ףֵּטַה וו ןרסומ

 תַלֹוּכְסַא דיִמְלַּת רעד (ס) קינרסומ

 רָסּוּמַה

 יֵכֹנָא-אֹל ידַא קידשפנ-רסומ

 ויּיַח תֶא בֵרֶקַה װ ךיז ןַײז שפנ רסומ
 יִתְפּומ רעד (ס) יטפומ

 תינֹודְי יד (ס) עטפומ
 יֵאָרֲחַא-אֹל ידַא קידרקפומ
 ׁשּוּתִי ,ׁשּוּתִי רעד (}) קומ

 תּואיִצְּמַה רַקָי רעד ץלַאמשנקומ
 הֹעָּג װ ןעקומ

 ָךָרֲח יד (ס) ארומ

 םיָא ידַא קידארומ

 אֵרָיְתִה ,דֵחַּפ ר װ ןבָאה ארומ

 הָלָמְנ יד (ס) עקשזַארומ

 םיִלָמְנ לַּת רעד (ס) קינשזַארומ

 םֵמֹוקְתִה ,דֹרָמ וו ןַײז דרומ

 ןַיַד רעד (ס) הארוה-הרומ

 הֶגָה ,בּוּבּר רעד (ןע) למרומ
 הָטיִמְרַמ רעד (ס) רעִיטלמרומ
 הֹנָה ,בֹבָּד װ ןעלמרומ
 רֶדֵסיִא רעד (ס) בשומ

 בּוׁשִי ,בָׁשֹומ רעד (ס) בשומ

 תיֵּב ,םיִנֵקְז בֵׁשֹומ רעד (ס) םינקז בשומ
 תֹובָא

 הַָּתְׁשִה װ ןרעוו הוושומ

 לָּדְרַח יד (פ) עדרַאטשומ

 ןֵרְמַּת ,לֵּגְרַּת װ ןריטשומ

 ןּורְמִּת ,לּוּגְרִּת יד (ןע) גנוריטשומ

 ןֵרְמַּת ,לֵּגְרַּת װ ןרירטשומ

 רֶדֵס יִליִּגְרַּת יד (ס) ערטשומ



 ןרעוו סואימ -- לשומ

 טיִּלַׁש ,לֵׁשֹומ רעד (ןע) לשומ
 תיִכְנֹוק רעד (ןע) לשומ

 הָלָמְלַמ רעד (ןע) ןילשומ

 ףֶדֶצ יד (ס) עלשומ

 עֶּפְׁשִמ תֹויְהִל ַחֹונ ידַא קידעּפשומ

 םיִמָׂשְּבשאֹר רעד (}) טַאקשומ

 (האלול תרוצב) הָביִנֲע יד (ס) עקשומ

 יִּקִח ,רָׁשָּכ ,רָּתִמ ּפַא רּתומ

 רֵּתַו װ ןַײז רּתוומ

 לֵאְרַה ,ַחָּבְזִמ רעד (תו) חבזמ

 רָהְזַה װ ןַײז ריהזמ

 הָזּוזְמ יד (תו) הזוזמ

 ןָּמִזְמ רעד ןמוזמ

 סֶּדְנִק ,בֶבֹוׁש ,דֵׁש רעד (םי) קיזמ

 תֹוּכַמ ץֵּבְרַה װ ןקיזמ

 הֹכָז װ ןַײז הּכזמ

 הָחָלְצַה ,לָּזַמ סָאד לזמ
 הָחָלְצַה סָאד הכרב-לזמ

 ָּזמִמ .ַחיִלְצַמ ,חָלֶצִמ ירא קידלזמ
 לֵזְלַז װ ןַײז לזלזמ
 ַעיֵמְק סָאד (ך) עלזמ

 הֶנָז װ ןַײז הנזמ

 םיִדָק ,חָרְזִמ רעד חרזמ

 יָנֹומְדק ,יִחָרְזִמ ידַא קידחרזמ

 תיֵבְּב יִחְרְזִמ ריק יד (טנעוו) טנַאװ-חרזמ

 תֶסֶנְּכ
 םֶדֶק ,הָחְרְזִמ יד (}) טַײז-חרזמ

  ףּוא צמ רעדנעל-חרזמ
 לָּבַחְמ ,דֵׁש ,תיִחְׁשַמ רעד (םי) לבחמ

 רֵפֹוס ,רֵּבַחְמ רעד (םי) רבחמ

 רַּבַח װ ןַײז רבחמ

 ׁשֹּדַח װ ןַײז שדחמ

 ןֵּתַחֶמ רעד (םי) ןתוחמ

 תּונָּתחְמ יד (}) טּפַאשנּתוחמ
 תיִנָּתַחְמ יד (ס) עטתנּתוחמ
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 םיִנָיְנֶע צמ תוקזחמ

 הָאָנֲה ,גּונֲעַּת יד היחמ

 ׁשֶפֶנ ביִׁשֵמ ,גֵּנַעְמ ידַא קידהיחמ
 םיִתָמ הָּיַז װ ןַײז םיתמ-היחמ

 בִּיַח װ ןַײז בייחמ

 ּוּכַע ;הֶרָּפַּכ ,הָחיִלְס יד (תו) הליחמ
 הָצְחְמ ,ץִיַח יד (תו) הציחמ

 ץֵּיַח וו הציחמ ַא ןכַאמ --

 ָךּוסְכַס ,ביִר יד (ס) הקולחמ
 ףֹאָנ װ ןַײז גוויז-ללחמ

 תֶּבַּׁשַה לֵּלַח װ ןַײז תבש-ללחמ
 יִמְלְסִמ ,יִדָּמַחִמ ידַא שינדמחמ

 יֵמְלְסִמ ,יִדָּמַחִמ רעד (ס) רענדמחמ

 דּפְקַה ,רֵמְחַה וו ןַײז רימחמ

 יָנָדְּפַק ,ריִמְחַמ ידַא שירימחמ

 -ֵׁש םּוׁשִמ ,תַמֲחַמ ּפערּפ תמחמ

 סֹרָה ,בֶרֲחַה װ ןַײז בירחמ
 םִרֲחַה װ ןַײז םירחמ

 עֵר ,הָבָׁשֲחַמ יד (תו) הבשחמ
 הָטיִנֹומ ,ַעֵּבְטַמ יד (ס) עבטמ

 רֶהֵט װ ןַײז רהטמ

 םיִדָלְי הֵּבְרַהְל בָא רעד (ס) לּפוטמ

 ָנִתְמ ,ףֶרֹטְמ ידַא ףרוטמ

 ּפְרֲעְמ ,םָּמִעְמ ,ׁשֶטְׁשֶטִמ ידַא שטשוטמ
 בַטיֵה װ ןַײז ביטמ
 םיִלְטְלַּטְמ צמ םילטלטמ

 אֵּמַט װ ןַײז אמטמ

 לֵּפַטִה ,לֵּפַט װ ךיז ץַײז לּפטמ

 ַחֵרְטַה װ ןַײז חירטמ

 ,הָחְרִט ,ץֶמֲאֵמ ,הָעיִגְי ,לָמָע יד ימ
 תּוטְּבַחְתִה

 הָאָלְּת יד שינרעטַאמ ןוא ימ

 הֶּנִגְמ ,רּועָּכ ,רָעֹכְמ ידַא סואימ

 סָאְמִנ ּפַא סואמו-סואימ

 לּוַנְתִה ,רֵעַּכְתִה װ ןרעוו סואימ
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 דֵלְסַה ,רֶעְכַה ,רֵעַּכ װ ןכַאמ סואימ

 ץֵּקַׁש ,לחָּב ,דֹלָס ,בֵעַּת ,סֹאָמ װ ךיז ןסואימ
 ,בּועְּת ,תּוריִעְּכ ,רּועְּכ יד ({) טייקסואימ

 תּולוַנ ,ץֶקָׁש ,ׁשֶפָנ טָאְׁש ,ׁשֶפָנ לַעֹג
 (םילותח לש) םֹויְמִי ,לֶלָי יד (ס) עקוַאימ

 (םילותח) םִיָמַי ,לֵּלִי װ ןעקוַאימ

 ׁשֵאָיְתִה װ ךיז ןַײז שאימ
 ,ׁשָפָנ טָאְׁש ,הָליֵחְּב ,הָדיִלְס רעד (ןע) לגימ

 הָבֵעֹוּת

 הָליִחְּב רֵרֹועְמ ,בָעֹתְמ ,ליִחְבַמ ידַא קידלגימ
 ,הָבֵעֹוּת ,הָליִחְּב ,הָדיִלְס יד () טייקידלגימ

 סֹואָמ

 ֶּתִמ ,ירָׁשְפֶא ידִא ךעלגימ
 רֶׁשּכ ,תֶלֹכְי ,תּורָׁשְפֶא יד (}) טייקכעלגימ
 בֵעָּת ,דֹלָס ,סֹאָמ ,לֹחָּב וװ ןעלגימ
 ץרק ,בֵהְבַה װ ןעגימ

 גֶלֹּפ ,הָחְלִצ רעד (סע) ןערגימ

 הֶאל ,ףִיָע ידַא דימ

 הָמָמְׁש ,הָבָרֵע ,רָּבְדִמ רעד (ס) רבדימ

 םמֹוׁש ,םמָׁש ,יִרָּבְדִמ ידַא קידרבדימ
 ףֵּיַעְתִה װ ןרעוו דימ

 תּופָיְפַיֲע יד ({) טייקכעלדימ
 הָרֲעק יד (ס) עצינדימ

 תּואְל ,תּופִיַעְתִה ,תּופִיַע יד (}) טייקדימ

 סֶחָיְמ רעד סחוימ

 יִתָרְפֶא ,סֶחיְמ ידַא קידסחוימ

 וחּורְּב איִרָּב ,ןֹובָנ ,יּופָׁש ּפַא בשוימ
 ריָהָז ,לּוקָׁש ידַא קידבשוימ

 תֹויִרְּבַה אֵגֹוׂש רעד (ן) ּפָארטנַאזימ

 הָנֵצְסְנַזיִמ יד (ס) ענעצסנַאזימ

 ןֶּב ויָרֹוה לֶעא ןֹורֲחַאָה דֶלֶּיַה רעד קיניזימ

 םיִנּוקְז
 יִנָע ,בּולָע ידַא לבַארעזימ

 יָנֹע ,יִנָע יד (|) טײקלבַארעזימ

 בּולָע ידַא ןרעזימ

 טפַאשרעדילגטימ -- ןכַאמסואימ

 םיִדָק ,חָרְזִמ רעד חרזימ

 יָנֹומְדַק ,יִחָרְזִמ ידִא קידחרזימ

 תיֵבְּב יִחְרְזִמ ריק יד (טנעוו) טנַאװ-חרזימ

 סֶחְיִמ םֹוקָמ ,תֶסֶנְּ
 ןּוׁשָא ,םִיַניֵּב ,ּךֶוָּת ,עַצְמֶא יד (סנ) טימ

 יִדֲהַּב ,תּועָצְמָאְּב ,םִע ּפערּפ טימ

 דַחַי ,ףּוּתִׁש -טימ

 תַחַא הָביִטֲחַּב ,תַחַא תַבְּב לָאמ ןייא טימ

 תֶרזֶעְּב ,אָּיַמְׁשִדאָּתְעַיסְּב ףליה סטָאג טימ
 םֵּׁשַה

 סְפָאְּב טשינרָאג טימ
 -ָׁש תַּמֲעְלִּכ ןבלעז םעד טימ
 בֹוט יִכְּב ,בֹוט ןֶמיִסְּב !לזמ טימ
 יִׁשֹקְּב ימ טימ

 םִיַרֲהָצ רעד (ס) גָאטימ
 םִיַרָהְצ-תַחּורֲא רעד (|) גָאטימ

 םִיַרָהְצ -גָאטימ
 םִיַרֲהְצ יד טַײצגָאטימ
 םִיַרָהָצְּב ודַא טַײצגָאטימ

 םִיַרָהֶצ (ןע) העש-גָאטימ
 יִמֹאְתִּפ ידַא קילָאמַאטימ

 סֹותיִמ ,הָדָּגַא רעד (}) סָאטימ

 הָדֹובֲע ,הֶּלִעְּפ ףּוּתִׁש יד (}) טעברַאטימ

 אָּתְוַצְּב
 דַחַיְּב דֹבֶע ,הָלֶעְּפ ףֵּתַׁש װ ןטעברַאטימ

 רֵבָח ,הֶּלִעְּפ ףֵּתַׁשְמ רעד (ס) רעטעברַאטימ
 הָדֹובַעַל

 יאוְל תּועָמְׁשַמ רעד טַײטַאבטימ

 ,ףּוּתִׁש יד (ןע) גנוקילײטַאבטימ
 תּוּפְּתַּתְׁשִה

 ֵּתְַּׁשִמ ,ףָּתַׁשְמ ידא טקילײטַאבטימ
 ףֵּתַׁש וו ןקילײטַאבטימ

 הֶלֲעְפִל ףֵרָטְּצִה ,הֵּוַל װ ןייגטימ
 רֵבָח רעד (רע) דילגטימ
 תּורָבֲח יד טפַאשרעדילגטימ



 זַײװלדײמ -- רעקיביײלגטימ

 (תד התואל) תיִרְּבְןָּב רעד רעקיביילגטימ

 ,רַעַצְּב תּופְּתַּתְׁשִה סָאד (}) ליפעגטימ

 הָלְמֶח ,לֶמָח ,םיִמּוחְנַּת
 ףֶרֶּגִה װ ןרעוו ןסירעגטימ
 םֶּכְסִּמַל לּוּגַס יד (ןע) גנוטלַאהטימ
 םָּכְסִּמַל לּגַּתְסִה יו ןטלַאהטימ

 םֶּכְסִּמַל תּולְּנַּתְסִה יד (ןע) ַײרעטלַאהטימ
 ַעּויְס ,הָרְזָע יד ({) ףליהטימ
 עֵיַס ,רֹוָע וו ןפלעהטימ
 רָזֹוע רעד (ס) רעּפלעהטימ
 'ד םֹוי ,יִעיִבְר םֹוי רעד (ס) ךָאוװטימ
 'ד םֹויְּב ,יִעיִבְר םֹויְּב ױדַא ךָאוװטימ
 יֵעיֵבְר םֹוי לָׁש ידַא קידכָאוװטימ

 ןֵכָׁש רעד (ס) רעניוווטימ
 הָרֹוׂשְּב ,הָעָדֹוה יד (ןע) גנולייטטימ
 רֵׂשַּב ,ַעְדֹוה וו ןלייטטימ

 רֵׂשַבְמ ,ַעיִדֹומ רעד (ס) רעלייטטימ
 הָפֵסֲא ,תֶרֶצֲע רעד (ןע) גניטימ
 יִדָּגַא ידַא שיטימ

 ,הָלּוּבְחַּת ,םַס ,הָפּורְּת סָאד (ןע) לטימ

 סיִסְכַּת
 יֵנֹוניִּב ,יִנֹוכיִּת ,יִעָצְמֶא ידַא לטימ

 םִיַניֵּבַה יֵמְי רעד (ס) רעטלַאלטימ

 יִמיניִּב ידַא ךעלרעטלַאלטימ
 לַעֹּפַה םֵׁש סָאד (רעטרעוו) טרָאװלטימ
 ְךֶרֶּדַה עַצְמֶא רעד (}) געוולטימ
 דַהֹוא רֵבָח רעד (ס) רעֿפױלטימ
 תּונָמֲחַר ,םיִמֲחַר יד (ן) דַײלטימ
 ןָמֲחַר רעד (ס) רעדַײלטימ

 יָנֹוכיֵּת ידַא שידנעל-לטימ
 ָנֹוניֵּב ידַא קיסעמלטימ
 תּויִנֹוניֵּב יד (}) טייקיסעמלטימ
 יָנֹוכיִּת ,יִעָצְמֶא ידַא טסלטימ

 הָּמַא רעד (ס) רעגניפ רעטסלטימ

 םיִעָצְמֶא צמ ןעלטימ
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 דַיְּב הֹלָע וו ךיז ןעלטימ
 רּוּבַט ,דֵקֹומ ,וָּכְרִמ רעד (}) טקנוּפלטימ

 ֵּגְַּגה
 יִנֹוניֵּב דָמֲעַמ רעד (ן) סַאלקלטימ
 ןֹוכיִּת רֶפֶס-תיֵּב יד (}) לושלטימ

 יָנֹוניֵּב דָמֲעַמ רעד () דנַאטשלטימ
 הָּסַנְתִה װײ ןכַאמטימ

 ,בל ,זָּכְרֶמ ,תּועְצְמֶא ,עַצְמֶא רעד (סנ) ןטימ

 ןּוׁשיִא ,ןּושָא ,ךֹוּת ,ְךֶוָּת ,בֶרֶק ,הָּבִל
 ֹוּתִא ,הָז םִע םעד טימ = ןטימ
 ,יִעָצְמֶא ,יִנֹוכיִּת ,יִָּכְרֶמ ידַא קידנטימ

 יָנֹוניֵּב

 יִנֹוכיִּת ,יִנֹוניֵּב רעד רעלעטימ

 הָליִכֲאַּב ףֵּתַּתְׁשִה װ ןסעטימ

 טָׁשֹוׁש רעד (ס) רעסעטימ
 רַבְדִל ףָּתָׁש רעד (ס) רעכערברַאפטימ

 הָרָבֲע
 הָעיִסְנִּב הּוַל װ ןרָאפטימ

 רֵיַש ,הָעיִסְנִל רֵבָח רעד (ס) רערָאּפטימ
 הָקּוצְמִּב ףֵּתַּתְׁשִה וו ןליֿפטימ
 רֹוּדְרִּב ,ןֵמְז-ְןֶּב ידַא שיטַײצטימ
 רֹוּד-ְֶּב ,ןֵמְז ְןֶּב רעד (ס) רעלטַײצטימ
 רָּיַׁש רעד (ס) רעדנזַײרטימ
 ףֹחָס ,ְךֹׁשָמ ,ףֹטָׁש ,ףֹרָּג װ ןסַײרטימ

 הָרֵבַעַל תּוּפָּתְׁש יד (ן) דלושטימ
 הָרְבֲעַל ףָּתַׁש רעד (ס) רעקידלושטימ

 תֶפֹרְּג רעד ּפעלשטימ

 הָטִמְל רֵבֲח רעד (ס) רעפעלשטימ
 ָּב ,ֹוחיִׂש ׁשיִא רעד (ס) רעסעומשטימ

 הָחיִׂש

 ִמְל רֵבָח רעד (ס) דעליּפשטימ
 (שדוח) יאֵמ רעד יימ

 ,הָרּוחַּב ,הָמְלַע ,הָרֲעַנ סָאד (ךע) לדיימ
 תֶרֶזֹוע ;הָביִר
 ְּכ ודַא זַײװלדײמ

 קָחְו

 הָרּוחַבְּכ ,הָמְלַעְּכ ,הָרֲע
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 ֵנ ידַא שלדיימ

 הָרֲעַנְל
 תּוקְּוַר ,תּורֲעַנ יד טפַאשלדיימ

 -ַמ קֵחַרְתִה ,דֵמ רּזס ,ענָּמִה וו ןדַײמ
 ןֹורָּבְכַע סָאד (ךע) לזַײמ

 םיִנֹוּתְחַּת צמ סעקטַײמ

 ליִמ רעד (|) לַײמ
 חַתָּפ ,הָּפ סָאד (ךע) לכלַײמ
 ְךֶרֶּדַמ רעד (ס) רעטסעמלַײמ
 ליִמ ןֶבָא רעד (רע) ןײטשלַײמ

 יַצֵר ,ןֹורְׁשִּפ ,רֶׁשֵּפ ,הָנְּוַכ רעד (ןע) ןיימ

 הָיִנְּפ
 ףֶסֹונ ,רֵתֹוי בַר ,דֹוע ,רֵתֹוי װזַא ןיימ

 יִלָׁש ,יָדיִּד ידַא/סַאּפ ןיײמ

 ,הָרָעְׁשה ,הָרָבְס ,הָעַּד יד (ןע) גנוניימ

 הְָחַא
 הָעֵדְּב הֹיָה גנוניימ ןבָאה --

 תַעַד הֶּוַח גנוניימ ןגָאז --

 תַעַד הֹנָׁש גנוניימ ןטַײב --

 ,אָּתְנִלְּפ יד (}) טייהנדיײשרַאפ-גנוניימ

 הֵּקִלֲח ,תֹועְד יִקּוּלִח

 בֹרייִּפ-לַע ,בֹרָל ודַא סנטסניימ

 לַעַּב ,הָדֹובֲע לֵהַנְמ רעד (ס) רעטסנַײמ

 הָכאָלְמ-תיֵּב

 יִנֲעַמְל 'מ רַאפ ;יִדיִדְל ודַא ןגעװטענַײמ

 הֶיָה ,רּובָס הֶיָה ,רֹבָס ,בֵׂשָח .װ ןעניימ -

 ןּוַכְתִה ,הָעֵדְּב
 תיִחֹולְצ סָאד (ךע) לטסיימ
 ,ׁשֶרֶח ,הָחְמִמ ,ןֶּמָא רעד (ס) רעטסַײמ

 ןָּבַר ,יִּבַר ,ןֶעְדִי ,ףּולַא
 ,תֶבָׁשֲחַמ תֶכאֵלְמ סָאד קרעװרעטסַײמ

 תיִתּונָּמֶא הָדֹובֲע

 ֶּמִיְמ ,יִתּונָּמֶא ידַא שירעטסַײמ

 ,תּויָחְמִמ ,תּופיִלַא יד () טפַאשרעטסַײמ

 תֶבֶׁשֲחַמ ,תּונָעְדִי

 הָמֹוּד ,הָרֲעַנ ד=- לָש ,יִתָר

 רעשירעטילימ -- שלדיימ

 הָדֹובֲע הֹׂשָע ,רֶּדַסְו הָחַא וו ןעװערעטסַײמ
 תיִנָבְבֹוח

 טְרֶח סָאד (ןע) לסַײמ

 תיִכְנֹוק סָאד (ךע) לּפעקרעַײמ

 איִקָהְל ץֵּמַאְחִה יי ןענעקיימ
 אָריִמ ,תֹוצַמְל קֵצָּב (ס) עריימ

 (עבטמ) ליִמ רעד לימ

 הָנֲחַט יד () לימ
 רֹוטיק תַנֲחַט לימפמַאד --

 םִיַמ תַנֲחַט לימרעסַאװ --

 אֶליֵמ טניא אלימ

 ׁשֶע רעד (}) בלימ

 ןֹוּמִר רעד (ןע) םיורגלימ

 ּךר ,םיִעָנ ,ןיִדָע,ַחֹונ ,ןּותָמ ידא דלימ
 ןּוּתִמ ,הָקָּתְמַה יד (ןע) גנורעדלימ
 ןֵּתַמ ,קֵּתְמַה װ ןרעדלימ

 הָליִמ יד (ס) הלימ

 ןֹויְליִמ רעד (ןע) ןָאילימ
 רֶנֹויְליִמ רעד ({) רענָאילימ
 ןֹויְליִּב ,דְרָיְליִמ רעד (}) דרַאילימ

 ִּתְמַחְלִמ ידַא שיטנַאטילימ
 תּויִאָבְצ יד טײקשיטנַאטילימ

 ,תּויִּתְמַחְלִמ ,תּויִאָבְצ רעד םזירַאטילימ

 תיִאָבְצ תּויִניִדְמ
 תּויֲאָבְצִּב לֵגֹוּדַה רעד ({) טסירַאטילימ

 לִיַח ,ליִח ,אָבָצ סָאד רעטילימ

 םיִׁשָנ ליִח רעטילימ-ןעיורפ --
 יִאָבְצ תּורָׁש סָאד (|) טסנידרעטילימ
 יִאָבְצ ידַא שירעטילימ
 הָּבְצִע יד (ס) עיצַאמרָאפ עשירעטילימ

 רעד (}) טנַאיצילָאּפ רעשירעטילימ
 יִאָבְצ רַטֹוׁש

 בָּצַמ רעד (ס) ןטסָאּפ רעשירעטילימ
 ({) טנַאדנעמָאק-טָאטש רעשירעטילימ

 ריִעָה-ןיִצְק רעד



 גנורינימ -- טייקשירעטילימ

 תּויָאָבְצ יד טייקשירעטילימ

 ליַח ,אָבָצ ׁשיִא רעד ןַאמרעטילימ
 רעד (עקיטכילפ) רעקיטכילפ-רעטילימ

 אָבָצ-אֵצֹוי

 םיִאּוּלִמ צמ ןוורעזער-רעטילימ

 םּוצָע ,אָרֹונ רָּפְסִמ צמ ןסַאילימ-ילימ
 תּורָּיס ,תּורְטֹוׁש ,הָיְציִליִמ יד ץילימ

 רֵּיַס ,רֵטֹוׁש רעד (|) רענָאיצילימ
 בֶלָח יד ךלימ

 יִבָלֲח ידַא קיטרַאכלימ
 הָהַּכ תיִכּוכְז סָאד זָאלגכלימ

 בָלָחֶה ליִבְׁש ,בָלָחֶה ביִתְנ רעד ({) געווכלימ
 תּונָּבְלַח יד ({) טפַאשטריווכלימ

 ןָּבְלַח רעד (ס) רעלדנעהכלימ

 יִבְלֲח ידַא קיכלימ
 יֵבָלֲח לָכֹא סָאד סקיכלימ

 ןֶּבְלַ ,יִבָלֲח רעד רעקיכלימ
 תּונָּבְלַח יד (ןע) ַײרעכלימ
 ץיֵּבְלַח יד (ן) ץנַאלפכלימ

 בֶלָח-ְןֵׁש רעד (רענייצ) ןָאצכלימ
 ןָחְט ,ןֵחֹוט רעד (ס) רענלימ
 לֹוחְט יד (|) ץלימ
 חֶּלַּפ ,ןֹוחְט רעד (רע) ןייטשלימ
 םִיַחָר צמ רענייטשלימ

 יּוּקִח ,הָיְוֲעַה יד (ס) קימימ

 ןִיִקַח רעד (ס) רעקימימ

 ,ביִט ,תּוכיֵא ,גּוס ,ןיִמ רעד (םי) ןימ

 ןַז

 ׁשֶּלַחַה ןיִּמַה ןימ רענייש --

 רֹוניִמ ,ןָטִק ,ריִעָז ידַא/רעד רָאנימ

 טּועְמ יד (}) טעטירָאנימ

 הָּפ-לַעְּב ידַא ךעלדנימ
 רָתֹויְּב ןָטָק ידַא טסדנימ

 תֹוחָּפ װדַא רעדנימ

 טּועְמ יד (}) טייהרעדנימ
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 ,ַעּורָּג ,תּוחָּפ ,תּוחָנ ידַא קיטרעוורעדנימ

 לָפָׁש
 תּועיֵעְר ,תּותיִחְנ יד טייקיטרעוורעדנימ
 רעד (}) סקעלּפמָאק-טייקיטרעוורעדנימ

 תּותיִחְנ ְךיִּבְסַּת
 ןיִטִק רעד רעקירעירעדנימ

 תּוניִּטַק יד טייקירעירעדנימ
 עַגְר ,הָּקַּד יד (}) טונימ

 רּוּסִחַה ןֵמיִס רעד (}) סונימ

 יִליִלְׁש ,תֹוחָּפ נָאק סונימ

 יִליִלׁש ידַא קידסונימ

 תּויְליִלְׁש יד (|) טייקידסונימ
 יִליִלְׁש רָּפְסִמ יד (|) לָאצ-סונימ
 ןֵּבְרַּד ,ַחּור בֵׁשָה ,ץֵרְמַה ,רֵרֹוע װ ןרעטנימ

 יֵניִמ ידַא ינימ

 יִּפְנַא ריֵעֵז ,תיִריִעְז יד () רוטַאינימ
 אָטּוז ,רָטּוז ידַא קיטרַארוטַאינימ
 תֹורָצְק ,תֹוטּוז צמ ןרוטַאינימ

 יִלָמיִניִמ ,רֵתֹויְּב ןָטְק ידַא לַאמינימ
 רֵתֹויְּב ןָטָק ודַא לַאמינימ

 ֵּפַּתְסִמ ,ןָטּועִמ רעד (}) טסילַאמינימ
 טָעּומְּב

 ןָטְק קֶלח ,ץֵמָׁש ,טָעְמִמ רעד םומינימ
 רֵתֹויִּב

 תֹוחָּפַה לָכְל ,תֹוחָפְל ודַא םומינימ

 ןֵטקַה ,תֵחְפַה װ ןריזימינימ

 רַׂש ,הָרָׂש יד ןירָאטסינימ
 רַׂש רעד (ןרָאט) רעטסינימ

 יִלְיְרָטְסיִניִמ ידַא לַאירעטסינימ
 דָרְׂשִמ סָאד (ס) םוירעטסינימ
 יַעְבִצְּב ץֵצֹונְתִמ ,יִנֹוּגְסַס ידַא קידעינימ

 תֶׁשֶּקַה
 יֵעְבִצְּב ץֵצֹונְתִה ,דֵצַרְתִה וו ךיז ןעינימ

 תֶׁשֶּקַה
 ׁשּוּקִמ יד (ןע) גנורינימ
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 ׁשֶּקִמְמ ידַא טרינימ

 םיִׁשְקֹומ ַעֹרָז ,ׁשּוק י ןרינימ

 תֶׁשֶקֹוי יד ({) ףישרינימ
 ׁשֵקֹומ יד (ס) ענימ
 הָיְוֲעַה יד (ס) ענימ

 םיִפּוצְרַּפ הֹׂשָע סענימ ןכַאמ --

 יאַשְקֹומ רעד (ס) רעגייל-ןענימ
 םיִׁשְקֹומ הֵדְׂש סָאד (רע) דלעפענימ
 תּוחָּפ װדַא רענימ

 ןֵדֶעַמ ,בָצְחֶמ רעד (|) לַארענימ
 יִלָרְניִמ ידַא לַארענימ

 ריִעָז ,לָפָט ,ןֶש'; ידַא קידרענימ

 ,תּותיִחְנ ,תּותיִחְּפ יד (}) טייקיטכיוורענימ

 תּולְפָׁש

 דּורָי ,לָּד ,תּוחָנ ידַא קיטרעוורענימ

 ,תּותיִחְנ יד (}) טייקיטרעוורענימ
 תּולְפָׁש ,תּותיִחְּפ

 םּוצְמִצ ,הָנָטְקַה ,הָתָחְפַה יד (ןע) גנורענימ

 הֵירְּכ יד (ןע) ַײרענימ

 ןיִּטַק ידַא קירעירענימ

 תּוניִּטַק יד טייקירעירענימ

 םִצְמִצ ,ןֵטְקַה ,תֵחְפַה װ ןרענימ

 תּותיִחְנ ,תּותיִחְּפ יד (}) טייקרענימ

 תֹועָמ סָאד ץנימ

 הָעיִבְט ,ַעּוּבִט ,הָעָּבְסַה ְטַה יד (ןע) גנוצנימ

 (תועבטמ)

 (תועבטמ)ַעבָט וו ןצנימ

 ה 1 יד (ןע) ַײרעצנימ

 ןָעְּבְטַמ רעד (ס) רעצנימ

 דֵּסַי וו ןַײז דסימ

 רָחְסִמ רעד (םי) רחסימ

 הָאֹוצ ,יִרֲח ,יִחְס ,הָּפְׁשַא סָאד 0 טסימ

 הָאּורְבַּת רעד ריפּפָאטסימ

 הָנֵמְדַמ רעד (גרעב) גרַאבטסימ

 ןֹוׁשְלְק ,רֶתָע רעד (ןע) לּפָאגטסימ

 טרימ -- טרינימ

 תֹוקְלַמ רעד (קעז) קַאזטסימ
 הָיְלְׁשַא ,הָיָעְטַה יד (ןע) גנוריציפיטסימ
 הָּמַר ,הֵלְׁשַה ,הָעְטַה װ ןריציפיטסימ

 הָיְלְׁשַה ,הָיָעְטַה יד (ס) עיצַאקיפיטסימ
 הָלָּבַק ,תּויַרֹוּתְסִמ ,רָּתְסִּנַה תַרֹוּת יד קיטסימ

 יִדֹוס ,יִזָר ,יִרֹוּתְסִמ ידַא שיטסימ

 תּויְדֹוס ,ןיִרֹוּתְסִמ יד (}) טייקשיטסימ

 תֹורָּתְסִנ ,ןיִרֹוּתְסִמ יד (ס) עירעטסימ

 ,ןיִרֹוּתְסִמ יד (}) טייקזעירעטסימ

 תּויְרֹוּתְסִמ

 הָלָּבְזִמ רעד (רעצעלּפ) ץַאלּפטסימ
 תֶלָּפְׁשַמ רעד (}) שיוקטסימ

 הָמיִׂשְמ ,תּוחילְׁש ,ןֹויְסיִמ רעד (ןע) ןָאיסימ

 ַחיִלָׁש ,ףיִּטַמ ,רָגֹויְסיִמ רעד (|) רענָאיסימ

 ,תּוכֲאְלַמ ,דּועְי ,תּוחיִלְׁש יד (ס) עיסימ

 הָדְיִעְי
 ליִט רעד (ס) לסימ

 יא יד (|) שינעײטשרַאפסימ
 טּועְמ רעד (םי) טועימ

 לֵדַּתְׁשִה װ ךיז ןעִימ

 הָּתְנִמ יד (ס) עטנעימ

 הָנֲעַנ יד (}) סקיוועג-עטנעימ

 תּוטְּבַלְתִה ,תּולְּדַּתְׁשִה יד ({) שינעִימ

 תָפנְצִמ רײד (ן) ץימ
 הָּתְמַּכ סָאד (ךע) לצימ

 טְלְקִמ רעד (םי) טלקמ
 ץיִצָנ יד (ס) עקימ

 קֵּדְיַח רעד (ןע) םזינַאגרָא-ָארקימ

 ּדיַח יד (ן) בָארקימ
 םֶלֹוע ,ןָטֵק םֶלֹוע רעד (}) סָאמסָאקָארקימ

 ריִעָז

 נָא ,ּונָא נָארּפ רימ

 א קֵצָּב 8 ארימ
 יזָריִמ ,בֶרָׁש ,ַעּוּתְעַּת רעד (}) שזַארימ

 הָּפַדֲה ,סֵדֲה רעד (}) טרימ

 1 הָנָבַה
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 ןמ -- םעשטרימ

 םֵּׁשַה הָצְרִי םִא טניא םעשטרימ

 ׁשְיַׁש רעד (רע) ןייטשלמרימ
 יִׁשיֵׁש ידַא ןלמרימ
 רֹומ יד (ס) ערימ

 תֶבֹרֲעַּת ןֶּב ,םִיַאְלִּכ ןֶּב -שימ
 ,הָׁשיֵחְּב ,תָבֹרֲעַּת ,הֶּלִּב יד (ןע) גנושימ

 ךּוׁשְכִׁש ,לּוּבְרִע ,הָסיִרְמ

 תַעַדְּב ּךֵלֶּמִה ,לקָׁש װ ךיז ןַײז בשימ
 יֹובֲאַו יֹוא טניא טגָאזעגסנייטשימ

 תֹובּורֲעַּתְןֶּב רעד (ןע) גנילשימ

 הָיְבּוּבְרֶע רעד (}) שַאמשימ

 הָלָּבְגַמ יד (ןע) ןישַאמשימ

 ׁשֵמְׁשִמ רעד שימשימ

 גיִס רעד (}) לַאטעמשימ

 חּקַר ,לֵּבְרַע ,גֹּזָמ ,גְּזַמ ,שֹחָּב ,בֵּבְרַע יו ןשימ

 בֵרָעְתִה י ךיז ןשימ
 דֵּבַּכ וו ןַײז דבכמ

 ִּבַּכַמ ידַא שיאייבּכמ

 ׁשֵחְכַה װ ןַײז שיחּכמ

 לֹוכָיְבִּכ ,ּוּלֶאְּכ ודַא טשרמולּכמ
 ייִלָּכ ,ןֵקְתִמ ,ריִׁשְכַמ רעד (םי) רישכמ

 הָדֹובֲַעייִלְּכ ,תֵרָׁש

 םיִפָׁשְּכ תַלֲעַּב ,הָפֵּׁשַכְמ יד (תו) הפשכמ
 ַחיִלָׁש :ףֶרֶׂש ,בּורְּכ ,ְּךָאְלַמ רעד (םי) ךאלמ

 תּונָּמֶא ,הָכאָלְמ יד (תו) הכָאלמ
 יִכָאְלַמ ידַא שיכאלמ

 תּוכֲאְלַמ יד ({) טייקשיכאלמ
 ׁשּובְל ,דֶגָּב סָאד (םי) שובלמ

 ליִאְׁשַמ ,הָוְלַמ רעד (ס) הוולמ
 תיִעיִבְר הָּדִעְס יד (ס) הכלמ הוולמ
 תֶכֶלְמַמ ,הָכָלְמַמ יד (ס) הכולמ
 רָצֹוא רעד רצוא-הכולמ
 דיִקְּפ רעד (ס) רעטמַאַאב-הכולמ

 הָלָׁשְמּמַה
 הָניִדְּמַה תּורֵׁש יד טסניד-הכולמ
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 יאַניִדְמ רעד (רענעמ) ןַאמ-הכולמ
 ִלָלְּכ ַעְבֹוּת רעד (}) רָארוקָארּפ -הכולמ
 רָצֹוא ,הָניִדְּמַה -תַּפַק יד (ס) עסַאק-הכולמ
 תּואָניִדְמ יד טפַאשהכולמ
 הָניִדְּמַה לָׁש ידַא שיכולמ
 קַּדְרַּד סָאד (רע) דניק-ןּפולמ
 לֹהָמ ,לּומ וו ןַײז למ
 ָחְלִמ יד (תו) המחלמ

 סּומְלּוּפ

 יִאָבְצ ,יִּתְמַחְלִמ -המחלמ
 קֶׁשָנ תַתיִבְׁש רעד (}) סַײררעביא-המחלמ
 ִּתְמַחְלִמ ידַא קידהמחלמ
 הָמָחְלִמ רֵחְרַחְמ רעד (ס) רעצעה-המחלמ
 -ַעַׁשֹוּפ רעד (ס) רעכערברַאפ-המחלמ

 הָמָחְלִמ
 תּומֲחֹול רעד (}) דנַאטשוצ-המחלמ

 זַב ,ַחֹוקְלַמ ,לֶלָׁש רעד ביור-המחלמ
 ץיִלֵמ רעד (םי) ץילמ

 ץֶלֶמ ,הָציִלְמ יד (ס) הצילמ
 ץֶלֶמִנ ,יִציִלְמ ידַא קידהצילמ

 תּויְציִלְמ יד (}) טייקידהצילמ

 רֶׁשֹי ץיִלֵמ רעד רשוי-ץילמ
 הָּכְלַמ יד (תו) הּכלמ

 ְךֶלֶמ רעד (םי) ךלמ
 תּוכְלַמ סָאד תוכלמ

 ִּבַר ,דֵּמַּלִמ רעד (םי) דמלמ
 הָיְרֹוגַנֶס דַּמַל ןַײז תוכז דמלמ
 רֶטֶמיִליִמ רעד (ס) רעטעמילימ =ממ

 'מ תֹואָה רעד/יד (ןע) םמ

 ְךֶׁשְפַנ הַּמִמ טניא ךשפנ הממ
 יקּודְּב ,רֶזְמַמ רעד (םי) רזממ

 יִרֵזְמַמ ידַא שירזממ

 תּורְזְמַמ יד (}) טייקשירזממ
 דֵמְתַה ,ְךֵׁשְמַה װ ןַײז ךישממ

 ןֶָמ רעד ןמ

 קָבֲאֵמ ,הָכְרֲעַמ ,הָמ
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 םֹרָּת ,בֹדָנ װ ץַײז בדנמ

 רֹדָנ וו ןַײז רדנמ

 חַרֹא ,תֶרֹסֶמ ,גָהְנִמ רעד (םי) גהנמ

 גיִהְנַמ רעד (םי) גיהנמ

 לַעַיְלְּב-ןֶּב ,לָבָנ ,לֶּוִנְמ רעד (םי) לווּונמ

 ִלְּנִנְמ ידַא קידלווּונמ
 אָחּוחיִנ ,הָוְלַׁש ,ַעֹוּגְרַמ ,הָחּונְמ יד החונמ

 םֵחַנ װ ןַײז לבָא םחנמ

 ֶנְנִמ רעד (םי) ןינמ
 ַחְצַנ יו ןַײז חצנמ

 רֵּקַנְמ רעד (םי) רקנמ

 רֵּקַנ ו ןַײז רקנמ

 רֵּבְסַה װ ןַײז ריבסמ
 רֶּדַס וו ןַײז רדסמ

 ןֹוׁשָל ׁשיִא ,ןיִׁשְלַמ רעד (םי) רוסמ

 תֶרֹסֶמ יד (ס) הרוסמ

 לּובְּג גֵּסַה װ ןַײז לובג גיסמ
 הָנְטִׂש ,הָנָׁשְלַה יד (תו) הריסמ

 םָּכְסַה װ ןַײז םיּכסמ

 תֶכֶּסַמ יד (תו) אּתכסמ

 דֵּפְסַה װ ןַײז דיּפסמ

 הָנָׁשְלַה יד (ןע) גנורסמ

 ןֵׁשְלַה װ ןרסמ

 םָתֶּסַה ןֶמ װדַא אמּתסמ

 טּוהְר סָאד לבעמ

 ,םיִטיִהָר רֵחֹוס רעד (ס) רעלדנעהלבעמ

 ןְשיַהְר
 טֶהֹרְמ ידַא טרילבעמ
 הָניִל-תיֵּב סָאד רעמיצ טרילבעמ

 ,םיִטיִהָר רַחְסִמ רעד (םי) רחסמ-לבעמ
 תּונָטיִהר

 דּוּפְרִל דַּב ,דָפָר רעד () ףָאטשלבעמ
 טיִהְר סָאד (רע) קיטשלבעמ
 לֹוקְמַר רעד (ןע) ןָאפַאגעמ

 רֶּתִמ ,ירָשְפֶא ,ןֵכִָּי ידִא ךעלגעמ

 ץלעמשפיונוצ-לַאטעמ -- ןַײז ֿבדנמ

 רֶׁשְפַאְתִה װ ןכַאמ ךעלגעמ
 -גֵׂשֶה ,רֶׁשֹּכ ,תּורָׁשְפֶא יד ({) טייקכעלגעמ

 דָי
 לֹוכָי הֹיָה ,רָּתִמ היָה װ ןגעמ

 םָׁשּוח ,ליִסְּכ רעד (ס) עגעגעמ

 דָמִּת ,דֶמֶּת רעד דעמ

 עַּבְטַמ ,דֹובָּכ תֹוא רעד () לַאדעמ

 ןֹויְלִּת רעד (ןע) ןָאילַאדעמ
 רֶׁשַקְמ ,ְךיִלֹומ רעד (ס) םוידעמ

 הָאּופְר יד (ןע) ןיצידעמ

 יָאּופְר ידַא שיניצידעמ

 תַרֹוּת יד טפַאשנסיוו עשיניצידעמ

 הָאּופְרָה
 אֵפֹור רעד (ס) רעניצידעמ

 םַס ,הָפּורְּת ,הָאּופְר רעד (}) טנעמַאקידעמ

 אָפֹור רעד (ס) רעקידעמ

 ףֵחַׁש יד (ס) עוועמ

 םִיַרֲהַנ םַרֲא יד עימַאטָאּפָאזעמ

 אָרְצִמ ,רֶצֶמ יד (ס) עשזעמ

 ןֶרְצִמ ,אָרְצִמ-רַּב רעד (םי) ןכש-עשזעמ

 ןֶפֹא ,רֶדֵּס ,הָטיִׁש רעד (}) דָאטעמ

 יִגָרְדַה ,יִתָטיִׁש ידַא שידָאטעמ

 הָטיִּׁשַה תַרֹוּת ,תּויִתָטיִׁש יד קידָאטעמ

 תּויְתָטיִׁש יד ({) טיײקשידָאטעמ

 תֹוְּתֹוא לּוּכְׂש רעד סיזעטַאטעמ

 תֶכָּתַמ רעד (}) לַאטעמ

 ִּתְַּתַמ -לַאטעמ
 תֶכֶּתַמְלַא רעד 60 דיָאלַאטעמ

 ,בָבְׁש ,תֶלֹחְׁש רעד (|) לַאפּפָא-לַאטעמ

 בֶבֶׁש
 םּוּסִח יד (ןע) גנוטרַאה-לַאטעמ
 הָיְגְרּולָטְמ יד (ס) עיגרולַאטעמ
 ִּתְכַּתַמ ידִא ןלַאטעמ
 דֹוּקַמ רעד (ס) רעריטקנוּפ-לַאטעמ
 ךֶתֶנ ,גָסֶמ רעד ץלעמשפיונוצ-לַאטעֿפ



 לַאירָאמעמ -- עבַאטשלַאטעמ

 תֶׁשֲע יד (ס) עבַאטשלַאטעמ
 תֶלֹהְׁש ,תֶדֹרְּג ,תֶרֹסְנ רעד בױטשלַאטעמ
 גיִס רעד ץלעמשלַאטעמ

 לּוְּלִּג יד (ס) עזָאפרָאמַאטעמ
 לָשָמ ,הָלָאְׁשַה רעד (ן) רָאּפַאטעמ
 יִתָלֶאְׁשַה ידַא שירָאֿפַאטעמ
 לָפֹונ בֶכֹוּכ רעד (ן) רָאעטעמ

 גֹולֹורֹואָטֶמ ,יאַּזַח רעד (ן) גָאלָארָאעטעמ
 ,תּואָּזַח יד עיגָאלָארָאעטעמ

 הָיְגֹולֹורֹואָטֶמ

 רֶטֶמ רעד (ס) רעטעמ

 (סופד רודיסכ) דָּמַעָמ רעד (|) שזַאּפמַארטעמ

 ריִע ,ןיִלֹוּפֹורְטִמ יד (ס) עילָאּפָארטעמ

 ְךַרְּכ ,תיִׁשֹאָר ריִע ,הָריִּבַה
 הָדֵל תַדּועֶּת יד (ס) עקירטעמ

 יִרָסָמ ידַא שירטעמ

 הָטיֵּׁשַה רעד םעטסיס רעשירטעמ

 תירקקה
 הָבּוהֲא ,שֶגְליִּפ יד (סע) סערטעמ

 (טרופסב) תּורֲחַּת רעד (}) שטעמ

 ולְכָׂשְּב יּוקָל ,ׁשֵּפְט רעד (סע) שטעמ

 דָּגְסֶמ רעד (}) טעשטעמ

 בָחֶט רעד (ן) ךעמ

 ןּוּכִמ יד (ס) עיצַאזינַאכעמ

 ןָּכִמְמ ידַא טריזינַאכעמ

 ןֵּכַמ וו ןריזינַאכעמ

 ,ןֵקְתַמ ,ןֹונָּגְנַמ רעד (ןע) םזינַאכעמ

 םֶזיִנְכָמ
 תּואָנֹוכְמ יד (ס) קינַאכעמ

 יאַנֹוכְמ רעד (ס) רעקינַאכעמ

 תיִנְכּומ ,יִנָכֵמ ידַא שינַאכעמ

 ,ַחֹּכ בַר ,ריִּדַא ,ריֵּבַּכ ,םּוצָע ידַא קיטכעמ

 קֶזָח
 ,תּוריִּבַּכ ,תּוריִּדַא יד (}) טייקיטכעמ

 תּוביִּגַׂש ,זָסֹח ,תּונְדַא
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 ,רֹבָס ,ַחָּנַה ,זַעָה ,זע רֹזָא װי ךיז ןקיטכעמ

 בֵהְרַה
 אָחְמִק ,חַמָק סָאד (}) לעמ

 ןַחֵל ,ןּוגנ ,הָניִּגְנַמ יד (ס) עידָאלעמ

 בֵרָע ,ןיִחָל ,יֵנּוּגִנ ידַא שידָאלעמ
 תּייִנּוגִנ יד (}) טײקשידָאלעמ

 הָמָרְדֹולֶמ יד (ס) עמַארדָאלעמ
 ןֹולָמ ,בֹהְצ ַחיִּטַבֲא רעד (ןע) ןָאלעמ
 ליִצָח רעד (ןע) ןעשזנַאלעמ

 ,תּובְצַע ,בֶצֹע ,ןֹואָּכִּד יד עילָאכנַאלעמ

 הָרֹחְׁש הָרָמ
 ,דּורָמ ,אָּכָדְמ ,ָּרְכִדְמ ידַא שילָאכנַאלעמ

 בּוצֶע
 יֵחְמִק ידַא קיטרַאלעמ

 ,הָזְרְכַה ,הָעָדֹומ ,הָעָדֹוה יד (ןע) גנודלעמ
 הָרֹוׂשְּב

 רֵׂשַּב,זרְכַה ,ַעְדֹוה וי ןדלעמ
 בֵצֵיְתִה װ ךיז ןדלעמ

 הֶּפִגְס ,הָלֲעַמ ,הָבֹוט הָּדִמ יד (תו) הלעמ
 הֶרֵג הָלֲעַה װ ןהריג-הלעמ
 ַחּוּמִק יד (ןע) גנולעמ
 זּוקִנ יד (ס) עיצַארָאילעמ
 קָמְחַמ יד (ס) ענילעמ

 ַחיִמְק ידַא קילעמ
 תּוחיִמְק יד (}) טייקילעמ
 בֹהָצ םיִׁשיִבְּג רַּכַס רעד ץעלעמ
 ןָבָל םיִׁשיֵבְּג רַּכָס רעד רעקוצלעמ
 הָּסִעְמ רעד ךָאקרַאפלעמ
 הָביֵלֲח יד (ןע) גנוקלעמ

 בלָח װ ןקלעמ

 בֵלֹוח רעד (ס) רעקלעמ
 הָבָלְחַמ יד (ןע) ַײרעקלעמ

 תֶבָלֹוח הָרָּפ יד (יק) וק-קלעמ
 ריֵּכְזַּת רעד (ס) םודנַארָאמעמ
 ריֵּכְזַּת רעד (}) לַאירָאמעמ
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 תיִמּורְק ,םּורְק יד (ןע) ןַארבמעמ
 בָּצַמ ,דָמֲעַמ רעד דמעמ

 תֹונֹורְכִז רֶפֵס צמ ןרַאומעמ

 םיִׂשֹועְו םיִרְמֹוא םֵׁשְּב ,-ו ׁשֵי נָארּפ ןעמ

 רָביֵּב ,תֹוּיַח ןֵּג יד (ס) עירעשזַאנעמ

 ןָרֹטְקִמ ,טְקָז יד (ס) עקרַאנעמ

 ,תיֵּבְרַמ ,דֹאְמ הֵּבְרַה יד (ס) עגנעמ

 לֹודָּג רָּפְסִמְּב ,תֹופָעֹוּת

 :האר) ,קָאׁש 1/4 ,תֹודיִחְי 15 רעד לדנעמ

 (קָאש
 ליִּפַט יד (ס) עדנעמ

 הָוְרֶעָה תַּנְּכ יד (ס) עקשעוועדנעמ

 רּוסָמ ,ץֵעֹוי ,ְךיִרְדַמ רעד (ס) רָאטנעמ

 ,שֹונֲא ,ׁשֶפֶנ ,םָדָא-ְןָּב ,םָדָא רעד (}) שטנעמ

 ׁשיִא
 םָלֹוע-יֵאָּב ,תּוׁשֹונֲא יד טייהשטנעמ

 יִׁשֹונֲא ידַא שישטנעמ
 תּוׁשֹונֲא ,תּויָׁשֹונֲא יד ({) טייקכעלשטנעמ
 םֶדָאְןָבָל הֹּיָה װ ךיז ןעלשטנעמ
 םָדָא לֵכֹוא רעד (ס) רעסערפ-ןשטנעמ
 םָדָאְןֶּב סָאד (רע) דניקנשטנעמ
 םָדָא ַחֹּכ יד טפַארק-ןשטנעמ
 טיִרְפַּת יד (ס) וינעמ

 יִתּורְכַו ,יִרָכְז ,יִרְבַּב ידַא ךעלנעמ

 רָכָז ןֹוׁשְל ,רָכָז סָאד טכעלשעג ךעלנעמ
 ,תּורְכַּזַה-רַביֵא רעד (רע) דילג רעכעלנעמ

 הָרֹומְז ,הָּמַא ,ןיִּפ

 ןֹוא ,אָרְבַּג ַחֹּכ רעד (תו) חוּכ רעכעלנעמ
 רָכָז ,רָכָז ןֹוׁשְל רעד (םי) ןימ רעכעלנעמ
 תּורְכַז ,תּויִרְכַּג יד (}) טייקכעלנעמ
 ,תָסָו ,תּוּדִנ יד ({) טײקשילַאורטסנעמ

 םיִׁשָנ חַרֹא

 חַרֹא ,תָסְו ,הָּדִנ יד (ס) עיצַאורטסנעמ

 םיִׁשָנ
 דַע רעד (ןע) ןָאּפמַאט-עיצַאורוטסנעמ

 רעמ -- ןַארבמעמ

 תֶסְו ׁשֵרְפַה װ ןריורטסנעמ
 יֵרְבַּג ,רָבָּג לֶׁש -רענעמ

 יִרְבַּג ידַא שירענעמ

 תּורְכַז ,תּויַרְבַּג יד ({) טייקשירענעמ

 תָבְגֹוע יד (ס) ןירעסערפרענעמ
 אָרְבַּג ַחֹּכ רַסֲח ידַא ךַאוושרענעמ

 אָרְבַג ַחֹּכ רֶסֹח יד (}) טײקכַאװשרענעמ
 דֶדֶמ ,הָדיִדְמ יד (ןע) גנוטסעמ

 דיִּדַמ רעד (ס) רעגייזטסעמ

 הָּדִמ הֵנְק ,הָּדִמ סָאד (ךע) לטסעמ

 לִיַּכ ,ןּיַצ ,ְךֵרֲעַה ,דֹדֶמ יו ןטסעמ

 הָּדִמ הֵנְק ,דֵדֹומ ,דֶּדַמ רעד (ס) רעטסעמ

 םיִצָקָע-תַּגּוחְמ רעד (ןע) לקריצטסעמ
 הָּדִמ טֹומ רעד (ןע) גנַאטשטסעמ

 ךַר ,עָצְמִמ ,ַחֹונ ,יִנֹוניֵּב ,ןּותָמ ידַא קיסעמ

 בּוׁשִי ,תּוניִתְמ ,ןּוּתִמ יד (|) טייקיסעמ

 תַעַּדַה

 הָמָמְי ,תֵעְל-ּתַעַמ רעד ({) סעלסעמ
 הָּסִמ יד (ס) עסעמ

 בַהל ,ןיִּכַס סָאד (ס) רעסעמ

 רָלֹוא סָאד (ךע) לרעסעמ
 יאַניִּכַס רעד (ס) רעכעטש-רעסעמ

 יאַּדְסַח ,ןֹורְטַּפ רעד (}) טַאנעצעמ

 הָקיִחְמ רעד (}) קעמ

 הָּיְעְּג ,יִעְּפ רעד (סע) קעמ

 רּוסרס .ְךּוַתְמ רעד (ס) רעלקעמ
 הָיְרּוסְרַס ,ּךּוּוִּת יֵמְּד סָאד טלעג"רעלקעמ
 תּורָסְרַס ,ְךּּוִּת יד/סָאד ַײרעלקעמ
 הֹחָמ ,קֹחָמ װ ןקעמ

 הֹעָּג ,הֹעָּפ װ ןעקעמ

 גֵּפְסַמ ,קֵחֹומ רעד (ס) רעקעמ

 היֲעְג ,הֵיֲעְּפ יד (ןע) ַײרעקעמ

 קֵחֹומ סָאד (ךע) לרעקעמ
 הָּבִס ,קָסֵע ,ןיְנֶע רעד רעמ

 רֶזָג רעד ({) רעמ



 ערוצמ -- רעמ

 רָתָי ,רֵתֹוי ודַא רעמ

 "ןִמ הָלְעַמְל ןופ רעמ
 ןֵּכ לַע רֶתֶי םעד ןופ רעמ
 בֶרֲעַמ רעד ברעמ

 יִבָרֲעַמ -ברעמ
 יִבָרֲעַמ ידַא קידברעמ

 יֵאָצֹומ ,ׁשֶמָּׁשַה אֹובְמ יד (}) טַײז-ברעמ

 בֵרֶע
 ַחֵצַרְמ ,ןֵחְצֹור ,ַחֵצֹור רעד (ס) רעדרעמ

 הָדָמְׁשַה ,לָטֶק ,הָחיִצְר יד (ןע) ַײרעדרעמ

 יֵנָלְטִק ,יִנָחְצֹור ,יִנָחְּצִר ידַא שירעדרעמ

 ,תּונָחְצֹור ,תּונָחְצִר יד (ן) טייקשירעדרעמ

 תּונְלְטַק
 בֵרֵמ ,תֹולֹוק בר ,בר יד (ן) טַײהרעמ

 ,בּורֵקִּב .ְךֶרֵעְל ,ְּךֶרֵעְּב ודַא רעקינייוװורעמ

 ָּׂטַמהָלְעַמ
 ףֶסּומ ְּךֶרֶע ,ְךֶרֵעָה ףֶדֹע רעד טרעוורעמ

 ּורָּפ ,תּוּבַרְתִֶה ,הֵּיִבְר ,יּוּבִר יד (ןע) גנורעמ

 הָכֹודְמ ,ׁשֶחֹּכ ,ׁשֶּתְכַמ רעד (ס) רעזרעמ

 הָכֹודְמ ,תֶׁשָּתְכַמ סָאד (ךע) לשזרעמ

 הָמִּגְרַמ רעד (ס) רעשזרעמ

 "וק ,םִיַרָהֶצַה-וק ,רָהְצִמ רעד ןַאידירעמ

 ְךְרֹא
 םיִלֹפַע ,םיִרֹוחְט צמ ןדירעמ

 רּוחָט רעד רעקנַארק-ןדירעמ

 ןִיְנִעָל ַעֵגֹונֶׁש ידַא שירָאטירעמ

 לֶרֹוּג יד (ס) הכרעמ

 זק ,הָלָמְלַמ יד עלרעמ
 לָּפְכַה ,הֵּבְרַה ,הָרְפַה וי ןרעמ

 הנָּד ,הֹרָּפ ,הֹבָר ,הָּבַרְתִה װ ךיז ןרעמ

 יִׁש דַבְל ,דֵבְּלִמ ,-ֵׁש קַר ודַא טשינרעמ

 בֹרָל ,רָּקִעְּב ודַא סנטסרעמ

 ןּוּקִּת ,יּוחָא יד (ס) עשזערעמ

 ןֵקַּת ,הֵחַא װ ןעשזערעמ

 ףֶסֹונ ,דֹוע ,רֵתֹוי בַר ,רֵתֹוי ודַא רערעמ
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 יִַּּר ,םיִּבַר ,םיִּבַר ןֹוׁשְל יד () לָאצרעמ

 תֶמּוׂשְתֶל יּואָר ,ןִיְנַעְמ ידַא קידרעוװקרעמ

 בל
 הָׁשיִחְמ ,הָׁשּוחְּת ,הָסיִפְּת יד (ןע) גנוקרעמ

 בָכֹוּכ ,סּויְרּוקְרֶמ רעד רוקרעמ

 ׁשֶחּומ ,סיִפָּת ידַא ךעלקרעמ
 סּפָּת ,ׁשֵּגְרַה ,ןֵחְבַה װ ןקרעמ

 ןּויִצ רעד (ס) ןכייצקרעמ

 תֶׁשֹחְנ ,זיִלְּפ סָאד שעמ

 ףַּכְפַּכ יד (ס) עטשעמ

 לַעַנ ןיֵע סָאד (ךע) לשעמ

 ׁשּוחנ ,יִּתְׁשֶחְנ ידַא ןשעמ
 ןָיְנִע ,רּוּפְס יד (ס) הׂשעמ

 ֹושְפְַּב דַי ַחֹלָׁש הׂשעמ ַא ןָאטנָא ךיז --

 תֹודָּגַא רֶפֵס סָאד (ךע) לכיב-הׂשעמ
 םיִדָלְי רּוּפִס ,הָיְדִּב סָאד (ך) עלהׂשעמ

 רּוׂשָע ,רֵׂשֲעַמ רעד (ס) רׂשעמ

 ןֹולָשִכְל ןֹודָנ ידַא קידליּפמ

 לֵּפַה װ ןַײז ליּפמ
 ןֹולָׁשִּכ ,חַלֶצִי אל סָאד (ך) עליּפמ
 לָפָנ סָאד (רע) דניק-ליּפמ
 ,ןֹולָּשִּכ ,הָסּובְּת ,הָלָּפַמ יד (תו) הלּפמ

 ֹוּבְרֶח
 ןָסּובְּת ,ןָתְסּובְּת רעד קינהלּפמ
 תֶלָּכְׁשַמ ,הָלָּפַה יד (ןע) גנולּפמ
 לַּכְׁשַה ,לֵּפַה װ ןעלּפמ
 קָּנִפְמ רעד (ס) קנופמ
 רֵקְפַה װ ןַײז ריקפמ

 לֵּכְלַּכ ,סֵנְרַּפ װ ןַײז סנרפמ

 לֵּכלַּכְחִה ,סֵנְרַּפְתִה װ ךיז ןַײז סנרפמ

 בָצֵמ רעד בצמ
 תֶבֶצַמ ,הָבֵצַמ יד (תו) הבצמ

 הָּצֵמ יד (תו) הצמ |
 הָּצֵמ חַמְק ,סיִסָח סָאד לעמ"הצמ
 עֶרֹצִמ רעד (םי) ערוצמ
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 -תיֵּב ,הָעָרְצִמ רעד (}) רעגַאל-םיערוצמ

 תיִׁשְפָחַה
 הָאיִצְמ יד (תו) האיצמ

 בַצַע ,רֵעַצ װ ןַײז רעצמ

 הָכֲהַאְּב לּבִק װ ןַײז הבהַאב לבקמ
 םיִנָּפ רֵחַׁש ,-יֵנְּפ לָּבַק װ ןַײז םינּפ לבקמ

 רבק װ ץַײז רבקמ

 םָּדִקַה וו ןַײז םידקמ

 הָוקִמ יד (ס) הווקמ
 םּיִקְתִה וו ןרעוו םיוקמ

 טְלְקִמ םֹוקְמ רעד (םי) טלקמ-םוקמ
 הָחּונְמ לֶׁש םֹוקָמ רעד החונמ-םוקמ

 רֹוקָמ רעד (םי) רוקמ

 אֵּלַמ ,םַײק װ ןַײז םייקמ

 ןיִּד קַסְּפ ַעֵצַּב װ ןַײז קסּפ םייקמ

 חֹונ ,לֵקֵמ ידַא קידליקמ

 לֵקָה י ןַײז ליקמ
 אֵּנִקְתִה ,אֵּנַק ו ןַײז אנקמ

 דַּפְקַה װ ןַײז דיּפקמ

 בֵרֹקַה װ ןַײז בירקמ

 ןָנְטַר רעד (ס) עקַארמ

 ןֹטָר װ ןעקַארמ

 הָרָמ ,ְךּוּדְכִּד ,תּורְדַק יד (ס) הרוחש הרמ

 ֹואָּכִּד ,הָרֹחֶׁש
 רֶדֹוק ,הָּכְדְמ ידַא קידהרוחש הרמ
 ןֹטָר װ ןעשטורמ

 ןָנְטַר רעד (סע) קורמ

 ןֹטָר װ ןעקורמ

 ןֶטָר יד (}) שינעקורמ

 הֹׂשָע ,דָּסַחְתִה ,םֵחֵרְתִה װ ךיז ןַײז םחרמ

 דָּסָח
 ץֶחְרֶמ רעד ץחרמ

 קַחַר ,קָחֶרֶמ רעד (םי) קחרמ

 זמָר װ ןַײז זמרמ

 תֹומָלֹוע ׁשַעְרַּה װ ןַײז םלוע שיערמ

 קידעיּפשמ -- רעגַאל-םיערוצמ

 הָצֵע לֹאָׁש װ ךיז ןַײז הצע-לאשמ
 ַחֵּקַפְמ ,רֵמֹוׁש ,ַחיִּגְׁשַמ רעד (םי) חיגשמ

 ְךּדַׁש װ ןַײז ךדשמ

 ְךּדַּתְׁשִה וו ךיז ןַײז ךדשמ

 עֶּגֶׁשְמ פא עגושמ

 לֵלֹוּתְׁשִה ,ַעּגַּתְׁשִה וו ןרעוו עגושמ

 תיֵּב סָאד (רעזיַײה) זיוה-םיעגושמ

 יִעּׁשְ
 עֵגַׁש װ ןכַאמ עגושמ
 ,עָּגִׁשְמ רעד (ענעגושמ) רענעגושמ

 הָטֹוׁש ,ףֶרֹטְמ ,יִנֹועְגִׁש

 ןֹועּגִׁשְּב ,תַעַּדַה ףּורָטְּב ודַא זַײוװרענעגושמ

 הֶעָר ַחּור ,תיִזְזְּת ,ןֹועָּגִׁש סָאד (ן) תעגושמ

 הָּנַׁשְמ ,יִנֹויְִׁש ידַא קידהנושמ
 תּוּנָׁשְמ ,ןֹויָגִׁש יד (}) טייקידהנושמ

 ןֶסְכֹול ,ןֹוסְכַלֲאַּב ודַא עּפושמ

 לּולָּת ,יָנֹוסְכַלֲא ,ןֹוסְכַלֲאַּב ידַא קידעּפושמ

 תּועְּפַּתְׁשִה ,תּוליִלְּת יד (}) טײקידעּפושמ

 ַחיִׁשָמ רעד (םי) חישמ

 יִחיִׁשְמ ידַא שיחישמ

 םיִמָּיַה ץק צמ ןטַײצ סחישמ

 ,טֹובֲע ,ןֹובְרִע ,ןֹוּכְׁשַמ רעד (סע) ןופשמ

 דּוּבִעׁש

 ןָּכְׁשִמ רעד ןפשמ
 לָׁשָמ רעד (םי) לשמ

 םֵלְׁשַה װ ןַײז םילשמ

 לֵּׁשַמְמ רעד (ס) רעבַײרש-םילשמ

 בָא-תיֵּב ,הָחָּפְׁשִמ יד (תו) החּפשמ

 תֶלָׁשֹוש רעד (רעמייב) םיוב-החּפשמ

 ינֵׁשְּבןֹוׁשאָר רעד (רע) דילג-החּפשמ
 אָניִּד ,ןיִּד ,טָּפְׁשִמ רעד (םי) טּפשמ

 ןּויִּד ,טּוּפִׁש ,הָטיִפְׁש (ןע) גנוטּפשמ

 ןיִּדַּב בֹשָי ,ןּוּד ,טֹפָׁש װ ןטּפשמ

 ַעֶּפְׁשַה װ ןַײז עיּפשמ

 ַעיִּפְׁשַמ ידַא קידעיּפשמ
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 סֶּלַעְתִה ,ַעֵׁשֲעַּתְׁשִה יו ךיז ןַײז חמׂשמ לֶקְׁשִמ רעד (םי) לקשמ
 רֵּתַה װ ןכַאמ ריּתמ רֵּקַׁש װ ןַײז רקשמ

 דיִמְתַמ רעד (םי) דימתמ ,שָּמַׁשְמ ,רַעַנ ,תֵרָׁשְמ רעד (םי) תרשמ
 דֵּגַנְתֶמ רעד (םי) דגנתמ ןרדַח

 תּודְּגַנְתִמ סָאד תודגנתמ לָטִנ ,אָּׂשַמ יד (תו) =

 ,ֹורֹוּד ,הָרּוׁשְּת ,יֵׁש ,הָנָּתַמ יד (תו) הנּתמ ןְרּוגֲע רעד (ס) הע אי
 הֵקָנֲעַה ליִּכְׂשַמ רעד (םי) ליּכׂשמ
 לֵלַּפְתִה וו ןַײז ללּפתמ יִליִּכְׂשַמ ידַא שיליּכׂשמ

 ַעֵׁשֲעַׁש ,ַחֵּמַׂש װ ןַײז חמׂשמ



 'נ תֹואָה רעד/יד נ

 !חַק טניא ַאנ

 תיִאֹונ יד (ס) ַאָאנ

 חָּדְקֶא רעד (ןע) ןַאגַאנ

 בֵלְגַמ יד (ס) עקַײגַאנ

 ןֶרֹפִצ רעד (לגענ) לגָאנ
 רֵמְסַמ רעד (לגענ) לגָאנ

 ץֹצָמ װ ןגָאנ

 ץּוצִמ יד (}) שינעגָאנ

 טֵחַמ יד (ןע) לדָאנ
 תיִקְדִס טֵחַמ לדָאנ עניד --
 םיִאָּקַס טֵחַמ לדָאנקַאז --
 רֶרָח רעד (}) רעױאלדָאנ
 ףֹוק ,טֵחַּמַה ריִרֲח סָאד (ךע) לרעױאלדָאנ

 טֵחַּמַה

 טֵחַּמַה דֵבֹוע רעד (ס) רעטעברַאלדָאנ
 יִנָטְחַמ ידַא קיטרַאלדָאנ
 טַחַמְיְִע רעד (רעמייב) םיױבלדָאנ
 טֵחַּמַה ףֹוק ,רָרָח רעד (רעכעל) ךָאללדָאנ
 םיִטָחְמִל רַּכ סָאד (ך) עלעשיקלדָאנ
 בֵלְגַמ יד (ס) עקַײהַאנ

 ןָׁשְּדַח רעד (}) רָאטַאװָאנ

 ִנָׁשְּדַח ידַא שירָאטַאװָאנ

 תּונָׁשְּדַח יד טײקשירָאטַאװָאנ

 ןָּפַס ,טֶּוַנ רעד (}) רָאטַאגיװַאנ

 ,טִיַׁש ,תּוטּוַנ ,טּווְנ יד (ס) עיצַאגיװַאנ

 תּונָּפַס

 דֵקְרָפְמ ודַא קַאנזװַאנ

 טּונ װ ןריגיוַאנ

 ׁשֶדָח ודַא עניווָאנ |
 םיִרֵקְּבַל םיִׁשָדֲח עניווָאנ ַא ףיוא --

 רֶצְק רּוּפְס יד (ס) עלעווָאנ
 רָּבְמִבֹונ ׁשֶדֹח רעד (ס) רעבמעווָאנ
 םֹוטְרַח ,תיִבּוּבְרַז ,םָטֹח ,ףַא יד (זענ) זָאנ

 יִמָטָח ,יִּפַא -זָאנ
 יִמָטָח ,יִּפַא ידַא לַאזַאנ
 ףֵאָה תַטיִחְמ יד (ןע) גנושיװּפָא-זָאנ
 ףַאָה טֹחָמ װ ןשיװּפָא זָאנ

 םָטֹח רעד (|) לַארדזָאנ

 םִיַּפַא צמ טערדזָאנ
 ףַנְרִק רעד (סנ) ןרָאהזָאנ

 ףַא תַחַּפְטִמ ,הָטָחְמִמ סָאד (ךע) לכיטזָאנ
 ִיַּפַא ,םִיַריִחְנ צמ רעכעלזָאנ

 תֶלֶּזַנ רעד (|) רַאטַאקזָאנ

 ,םָטֲח ,חָח ,םֶזָנ רעד (ןע) גנירזָאנ

 םָטָח
 הָפיֵכְּת ,ְּךֵּת ,בּוח ,רֶפָּת רעד (טענ) טָאנ

 תֶרֹּכְזִּת ,םָׁשָר יד (ס) עיצַאטָאנ

 ֹויְרַטֹונ רעד (}) רַאטָאנ
 ,םּוקָי ,ביִט ,תּוהַמ ,יִפֹא ,עַבָט יד (}) רוטַאנ

 הָאיִרְּב
 עַבָּטַה תַרּומְׁש רעד טיהפיוא-רוטַאנ
 ,ַחּורְזַא יד (ןע) גנוריזילַארוטַאנ

 תּוחְרזַאְתִה
 חֵרָזַא ײ ןריזילַארוטַאנ
 חֵרְזַאְתִה װ ךיז ןריזילַארוטַאנ
 ,תּונֹועְבִט ,תּויִעְבִט רעד (ןע) םזילַארוטַאנ

 תּונָתֲעְבִט



 טײקטכַאמעגכָאנ -- טסילַארוטַאנ

 ,ןָתָעְבִט ,יִנֹועְבִט רעד (}) טסילַארוטַאנ
 עַבָט רֵקֹוח
 יֵׁשָמַמ ,יִעְבִט ידַא שיטסילַארוטַאנ

 עַבָּטַה קח סָאד (}) ץעזעג-רוטַאנ

 עַבָּטַה תֹונֹויְזֶח יד (ןע) גנונַײשרעד-רוטַאנ

 הֶאָנ סָאד (ןע) לקניװ-רוטַאנ
 ,עַבָּטַה יֵעְּדַמ יד (|) טפַאשנסיװ-רוטַאנ

 עַבָּטַה תַמְכָח
 רֵקֹוח רעד (ס) רעלטּפַאשנסיװ-רוטַאנ

 עַבּטַה
 הָדָלֹוּת יד (}) טלעװ-רוטַאנ

 עַבָּטַה יִנְתיֵא צמ תוחוּכ-רוטַאנ
 ,עַבָּטַה רַקַח יד (ןע) גנושרָאפ-רוטַאנ

 תּונֹועְבִט

 עַבָּטַה קיֵח יד ({) סױשרוטַאנ

 הָעָדֹומ ,הָעיִדְי ,הָמיִׁשְר יד (|) ץיטָאנ
 ,תֶרָּכְזַמ ,סקָנִּפ סָאד (רעכיב) ךובציטָאנ

 רֶּתְפִּ
 ,תּוטְׁשַפְּב ,יִעְבִט ,ןָבּומ ידַא ךעלריטַאנ

 ְִּזִמ
 םיִבָקְנ צמ ןשינעפרעדַאב עכעלריטַאנ
 בל רֶצָי יד (ןע) גנוגיינ עכעלריטַאנ
 תּויֲעְבִט ,תּוטְׁשַּפ יד (}) טײקכעלריטַאנ

 םיַוָּת צמ ןטָאנ

 ןֹורְפַּד רעד טפעהנטָאנ
 תֶׁשֹמְחַמ צמ סעינילנטָאנ
 (הקיסומב) ַחֵּתְפַמ רעד (ןע) לסילשנטָאנ

 ִיְנַּת רעד (ס) רעבַײרשנטָאנ
 תֶרֶּגִא ,ןּויִצ ,וָּת יד (ס) עטָאנ

 ִתָּפ ,םיִמָּת ,םָּת ידא ווָיַאנ
 תּויַתְּפ ,הָּמֵּת ,תּומיִמְּת יד (}) טעטשיוַיַאנ

 ֹוּמֶתְל ודַא טייהרעווִיַאנ

 תּויַתְּפ ,הָמָּת ,תּומיִמְּת יד (}) טײקווַיַאנ

 בֹאָּכ װ ןעיָאנ

 בַאְּכ יד (|) שינעיָאנ
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 ;יִרֲחַא ,רֵחַא ,בּוׁש ,דֹועְּב ,דֹוע װדַא ךָאנ

 ּוּת ;ףַא

 טַעְמִּכ לסיב ַא ךָאנ --

 ָּנַהָכְו ָּנַהָּכ ךָאנ ןוא ךָאנ --
 ּוּת ,תיִנֵׁש ,בּוׁש לָאמַא ךָאנ --

 יִרֲחַאֵמ ,יִרֲחַא ,ןֵּכִמ רַחַאְל םעד ךָאנ --
 יִׁשְכִל סָאװ םעד ךָאנ --

 ,יֵׁש רַחַאמ ,יָׁשְּכִמ ,יָׁשְכַל יו םעד ךָאנ --
 ליאֹוה ,ןְויֵּכִמ ,ןָויִּכ ,יִדְּכִמ

 הָמָל ,הָמָל סָאװ ךָאנ --
 אָּלֶא דֹוע אֹלְו רעמ ךָאנ --

 ַחּור סַּג רעד (ס) לַאכַאנ

 ַחּור סַּג ידַא ענלַאכַאנ

 ףֵצַרְתִה װ ןעשעגידנַאנַאכָאנ

 ריִדָּת ,ףּוצָר ,ףיִצָר ידַא קידנַאנַאכָאנ

 ,ףֶצָר ,תּופיֵצְר יד (}) טײקידנַאנַאכָאנ

 תּוריִדְּת ,רֶדָּת

 רּוזִח ,תֹובְקֲעְּב הָכיִלֲה רעד (גנעג) גנַאגכָאנ

 יִרֲחַא

 ַחֹונ ,ַחֹונ ,יִפֹא ְּךַר ,יִנָרְּתַו ידַא קיביגכָאנ

 תֹוצְרִל

 ,תּונָיְתַר ,תּונְרְּתַו יד ({) טיײקיביגכָאנ

 ןֹוְתִר
 תֹובְקעְּב הָכיֵלֲה ,"יִרֲחַא רּוּזִח רעד ײגכָאנ

 ייִרֲחַא ְּךֵׁשָּמִה ,תֹובֹקֲעְּב ןלָה י ןײגכָאנ
 ,דיִסָח ,ץיִרֲעַמ ,רֶּזַחְמ רעד (ס) רעײגכָאנ

 תֹובֹקָעְּב ְךֵלֹוה

 ּוּתִר ,ןֹורָּתְו ,רּוּתִו יד (ןע) גנובעגכָאנ

 הֵאַרְתִה ,רֵּתַו װ ןבעגכָאנ

 יִנֵׁש רּוהְרֶה ,דּוהְרִה רעד (ןע) קנַאדעגכָאנ

 רֵּקִבְמ ,קּודָּב ידַא ןעזעגכָאנ

 ׁשֶּלַח ,הָפָר ידַא טזָאלעגכָאנ
 יִתּוכאָלְמ ,ףָּיַזְמ ,הֵּקֲחְמ ידַא טכַאמעגכָאנ

 ,ףּויִז ,תּונָיְּקַח יד טײקטכַאמעגכָאנ

 תּויִתּוכאָלְמ
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 הָּדֲעְס ַחּוּנק סָאד (}) טכירעגכָאנ

 רֶרְגִנ ידַא טּפעלשעגכָאנ

 הֶהֹוׁש םַעַט רעד (}) קַאמשעגכָאנ

 ֶּתֲעְמ יא ןבירשעגכָאנ
 תַעַּדַה בּוׁשְי ,רּוהְרִה יד (ןע) גנוקנעדכָאנ

 לקָׁש ,ּךֵלֶּמִה ,לקָׁש ,רֵהְרַה װי ןעקנעדכָאנ

 הֹרָטְו
 -יֵרֲחַא רֵּפַס וו ןלייצרעדכָאנ

 סֵּפְסַה ,הָסָּפְסַה רעד (0 קורדכָאנ

 תיִנֵׁש סָּפְדַה װ ןקורדכָאנ

 ּלִּת ,לּוּדְלִּד רעד גנעהכָאנ

 הֹיָה ,לָּדְלִדְמ הֹיָה ,לֶּדְלַּד װ ןעגנעהכָאנ

 . יִּלָּת

 ?הָמ םֵׁשְל ודַא סָאװ ךָאנ

 ,הָפָסֹוה סָאד (רעטרעוו) טרָאװכָאנ

 םיִאּולִמ

 בא ןוא טֶב
 הָהֹוׁש בֵאְּכ סָאד (|) שינעײװכָאנ

 תֶרֶזֹוח הָעָּפְׁשַה רעד קריװכָאנ

 ַעַּפְׁשַהְו רֹזֲח װ ןקריװכָאנ

 ּנַש ,רֹזָח יי ןגָאזכָאנ
 הָקירְס ,הָקְיְדְּב ,"יִרֲחַא ׂשּוּפִח רעד ךוזכָאנ

 קרֶס ,קֹדָּב ,"יֵרֲחַא ׂשֵּפַח װ ןכוזכָאנ

 ליִל ,לֶיַל ,הֶלְיַל יד (טכענ) טכַאנ

 יִליֵל -טכַאנ

 הֵרֲחֶתִה ,הֵּקַח יי ןוטכָאנ ,ןָאטכָאנ

 תֹובֹקֲעְּב הָכיֵלֲה ,יּוּקִח רעד ץנַאטכָאנ

 תֹובֹקֲעְּב ךֹלָה ,הֵּקַח י ןצנַאטכָאנ

 ףֵרְפַר סָאד (ך) עלעבַאבטכַאנ

 הָלְיַל תָנֹתְּכ סָאד (רע) דמעהטכַאנ

 תּורָחְתִה ,יּוּקִח רעד וטכָאנ

 הֶרָחְתִה ,הֵּקַח יי ןוטכָאנ

 תֶרֹמְׁשַא ,הָרּומְׁשַא יד (|) ךַאװטכַאנ

 ןֵקיִּת רעד (סע) קושזטכַאנ -

 קיד גָאטימכָאנ -- טכירעגכָאנ

 הָלְיַל ריִס רעד (ּפעט) ּפָאט-טכַאנ

 ריִמָז רעד (}) לַאגיטכַאנ

 -לַע ַעּבְּצַה יִו ןטַײטכָאנ
 -לַע ַעַּבְצַה װ ןעלטַײטכָאנ
 יִליִל ידַא קיטכַאנ

 הָלְיַל ריִס יד (ם) ילּכ-טכַאנ

 הָלְיַל ןֹודֲעֹומ רעד (ן) לַאקָאלטכַאנ

 הָניִל רעד (ס) רעגעלטכַאנ

 הֶלְיַל לָּכ ,הָלְיַל הָלּיַל ױדַא ךעלטכענטכַאנ

 הֶהֹוׁש םַעַט רעד םעטכָאנ

 הָלְיַל ףָׁשֶנ יד (ןע) גנולַײװרַאפטכַאנ

 הָלְיַל ןֹודֲעֹומ רעד (ן) בולקטכַאנ
 לּוּקִׁש ,יִנֵׁש רּוהְרָה ,רּוהְרֶה רעד טכַארטכָאנ

 תַעַּדַה בּוׁשְי ,תַעַּדַה

 לֹקָׁש ,תיִנָׁש רֵהְרַה ,רֵהָרַה װ ןטכַארטכָאנ

 הָכֹודְּמַה לַע בֹׂשֵי ,תֵעַּדַה

 בֵל יִרְקְח ,בֵל יִקְקִח צמ ןשינעטכַארטכָאנ

 -יִרֲחַא ףּוּדר ,הָפיֵדְר רעד גָאיכָאנ
 יֵרֲחַא ףֹדָר וו ןגָאיכָאנ

 רּוּתִו ,ףּוּפַר ,יּוּפָר רעד זָאלכָאנ

 רֵּתַו ,ףֵפֹור ,הֹפָר יי ןזָאלכָאנ
 יֵרֲחַא הָציִר ,תֹובקֲעְּב הָפיֵדְר רעד ףױלכָאנ

 תֹובְקְעְּב ףֹדָר ,"יִרֲחַא ץּור יי ןפולכָאנ

 ץֶר ,תֹובְקֲעְּב ףֵדֹור רעד (ס) רעפולכָאנ

 ייֵרֲחַא

 הָּפְרֶנ ,לָׁשָרְמ ,יִנָלְׁשִר ידַא קיסעלכַאנ

 ,תּולְׁשַרְתִה ,תּונלְׁשַר יד (ן) טײקיסעלּכַאנ

 תּופְרִנ

 יִנָלְׁשַר ,ןָלֶׁשַר רעד רעקיסעלכַאנ

 תּונְפִּיַז ,ףּויִז ,יּוקִח יד (ןע) גנוכַאמכָאנ

 ףֵּיַז ,הֵּקַח װ ןכַאמכָאנ

 פז ,הֵּקַחְמ ,יאֵּקַח רעד (ס) רעכַאמכָאנ
 הֵּקַח י ןעװעּפלַאמכָאנ
 ָצַה רַחַא רעד (ס) גָאטימכָאנ

 ַחַא לֶׁש ידַא קידגָאטימכָאנ



 ןרעוו סַאנ -- ײט-גָאטימכָאנ

 הָחְנִמ הֵּת ,הָחְנִמ תַּפ רעד ײט-גָאטימכָאנ

 זָא ,ןֵּכ רַחַא ,ןֵּכִמ רַחַאְל ודַא רעכַאנ
 ,ףֶצר ,"יִרֲחַא הָכיִלֲה רעד גלָאֿפכָאנ

 ְךֵׁשְמֶה ,םיִאָצֲאְצ
 ,"יִרֲחַא אֹוּב ,ייִרֲחַא ּךלָה װ ןגלָאֿפכָאנ

 רֹחָׁש .ְּךֵׁשְמַה
 ְךֵלֹוה ,ְּךיִׁשְמַמ רעד (ס) רעגלָאֿפכָאנ

 ויָרֲחַא אֹוּב ,ייֵרֲחַא

 ,תּופיִצְר יד (}) טפַאשרעגלָאּפכָאנ

 תּויְכַׁשְמֶה
 תֹובְקָעְּב הָעיִסְנ רעד רָאֿפכָאנ
 תֹובְקִעְּב ַעֹסֶנ יי ןרָאֿפכָאנ
 תֹובְקִעְּב עֵסֹונ רעד (ס) רערָאּפכָאנ
 הָקְיָדְּב ,הָריִקֲח רעד שרָאּפכָאנ
 תַתֹוצ ,טלָח ,קֹדָּב ,רֹקָח װ ןשרָאפכָאנ
 ֵקְַּב ,קֵדֹוּב ,רֵקֹוח רעד (ס) רעשרָאֿפכָאנ

 ְךֶרֹצ ,ׁשּוקַּב יד עגַארּפכָאנ
 ׁשּוּקִּב רעד גערּפכָאנ

 תַתֹוצ ,ייִרֲחַא לֹאָׁש ײ ןגערפכָאנ
 לֹאָׁש װ ךיז ןגערפכָאנ
 ףֶסֹונ םּולְׁשַּת רעד לָאצכָאנ

 רּוּתִו ;בַא ,ןֹוא ,אָצֲאָצ ,רֶצֵנ רעד םוקכָאנ

 רֵּתַו ;הֵנָעַה ,תֹובקֶעְּב אֹוּב יװ ןעמוקכָאנ

 ויָרֲחַא אָּב ,ׁשֵרֹוי רעד (ס) רעמוקכָאנ

 םיִאָצֶאְצ ,םיִׁשְרֹוי יד (}) טּפַאשרעמוקכָאנ
 ׁשּולְּב ,תּונְנֹוּבְתִה ,תּולְּכַּתְסִה רעד קוקכָאנ

 שלָּב ,ןֵנֹוְּתִה ,לֵּכַּתְסִה װ ןקוקכָאנ

 ליִלְצ ,הָהֹוׁש לּוצְלֶצ רעד (ןע) גנַאלקכָאנ
 הָהֹוׁש

 גּולְגִל ,יּוּקִח יד (ןע) גנומירקכָאנ

 גֵלְגַל ,הֵּקַח װ ןעמירקכָאנ

 ֵּכֲתְּכ םיִרָבְּד לַע רֹזָח יי ןדערכָאנ

 ,םיִאָצֲאְצ ,אָצֲאֶצ רעד (ןע) םַאטשכָאנ

 תיִעְרַז

 (חתפמ םוקמב) תַחַתֹוּפ רעד (ןע) לסילשכָאנ
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 יִרֲחַא הָביִחְס ,הָריִרְּג ,רּורְג רעד ּפעלשכָאנ

 יִרֲחַא ְּךֹׁשָמ ,בֹחָס ,רֹרָּג װ ןּפעלשכָאנ

 בּנּדזִה ,רֵרָּגִה וו ךיז ןּפעלשכָאנ
 ,תּוׁשְּלַּב ,ׁשּוּלְּב יד (ןע) גנורינָאיּפשכָאנ

 לּוגְר

 לֵּגַר ,שלָּב װ ןרינָאיּפשכָאנ

 ,תּוּקַחְתִה ,ׁשּוּלְּב יד (ןע) גנוריּפשכָאנ

 לּוּגִר

 גּולְגִל ,יּוּקִח רעד טעּפשכָאנ

 גֵלְגַל ,גֹעֶל װ ןטעּפשכָאנ

 ןֶגְלְגַל ,יאֵּקַח רעד (ס) רעטעּפשכָאנ

 ַעֵצְרִ יד (ן) לָאנ
 דֵדֹונ רעד (}) דַאמָאנ

 םיִדָדֹונ לָׁש ידַא שידַאמָאנ
 (דיקפתל דָמַעֵמ רעד (}) טַאנימָאנ

 (קודקדב) רֶׁשָי סַחַי רעד (}) ויטַאנימָאנ

 בּוקּנַה ְךֶרֵעָה רעד (ן) טרעװ-לַאנימָאנ
 תּוּנָמְמ ,תּוּנַמְתִה ,יּוּנִמ יד (ס) עיצַאנימָאנ

 תַנָצַה ,תּוּנַמְתִה ,יּונִמ יד (ןע) גנורינימָאנ

 דָמֵעָמ
 הָּנִמְמ ידַא טרינימָאנ
 דָמֲעַמ ַעֵּצַה ,בֵׁשֹוה ,הֵּנַמ װ ןרינימָאנ

 ֵלָניִמֹונ ,בּוקָנ ,יִמָׁש ידַא לענימָאנ

 ןָמָאָנ רעד (םי) ןמאנ

 ןּומַא ,תּונָמֲאָנ סָאד תונמאנ

 בֵל םֹחְּב ,םיִמָּת ,ןָמָאָנ ידא קידתונמאנ

 יננָּכ ,םָׁש רעד (ןעמענ) ןעמָאנ

 םָׁש לַעַּב
 יִמָׁש ידַא ךעלטנעמָאנ

 ןֹומֵׁש רעד (ס) רעטסיגער-ןעמָאנ
 הָרָּדְגַה יד ({) רוטַאלקנעמָאנ
 םָטֹח יד (ס) עינָאנ

 חַל ,בֹטֶר ,בּוטר ידַא סַאנ

 הָׁשיִטַע ,ׁשּוטֶע רעד (}) סָאנ

 ַחֵלְחַלְתֶה ,בֵטֵרְתִה ,בֵטֶרַה װ ןרעוו סַאנ
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 ,ׁשֶפָנ תַוֲאַּת ,ׁשֶפָּנַה תֹולְּכ יד עיגלַאטסָאנ

 תּועְגֶעַּנְתִה
 תּוכְז תִיָנְקַה יד (ןע) גנוריציפירטסָאנ

 (הרז המולפיד םע יאמדקא) קּוּסֶע

 קּוּע תּוכְז הָנְקַה יו ןריציפירטסָאנ
 תּוכְז תִיָנְקַה יד (ס) עיצַאקיפירטסָאנ

 - קּוּסִע

 בּוחָט ,חַל ידַא ךעלסַאנ

 חַלְחַל ,בֶטֵרַה ײ ןכַאמ סַאנ
 תּוחַל ,בֵחַט ,תּוביִטְר יד (ן) טײקסַאנ
 ַעֵר ,דְַּב ,ּךּומָס ,בֹורָּקִמ ,בֹורְק ידַא טנעָאנ

 ,תּוכיִמְס ,תּוברְק ,הָבְרִק יד (}) טײקטנעָאנ

 תּויִּתְחַּפְׁשִמ
 ןְבקרִק יָּכְרִמ ,רֶרֹׂש ,רּוּבַט רעד (ןע) לּפָאנ
 תיִרּוּבַט יד (ן) ץנַאלפלּפָאנ
 לָבָח ,רּוּבַּטַה לֶבֶח רעד (}) רונשלּפָאנ

 רֶרֹּׂשַה

 טְפַנ רעד טֿפַאנ

 תיׁשָׁשֲע רעד (|) ּפמָאלטּפַאנ
 הָיִליִתְּפ יד (ס) עקנישַאמטּפַאנ
 יאֵטְפִנ רעד (ס) רעפױקרַאפטפַאנ

 טְפָנ הֵדְׂש סָאד (סע) דלעפטּפַאנ
 טְפָנ ןֵיֶעַמ רעד (}) לַאװקטפַאנ

 ִּמָאְל ידַא לַאנָאיצַאנ

 הָמָאְלַה יד (ס) עיצַאזילַאנָאיצַאנ
 הָמָאְלַה יד (ןע) גנוריזילַאנָאיצַאנ

 םָאְלִמ ידַא טריזילַאנָאיצַאנ

 םִאְלַה װ ןריזילַאנָאיצַאנ

 תּייִּמֲאְל ,תּונָּמֶאְל רעד (}) םזילַאנָאיצַאנ
 ,הָּמָא ,םֹאְל יד (|) טעטילַאנָאיצַאנ

 תּוחָרזֶא ,תּייִמֲאָל
 ִּמֲאְל ,יִנָּמִאְל ידַא שיטסילַאנָאיצַאנ
 הָּמִא ,םֹאְל (ס) עיצַאנ

 יִצאָנ ידַא שיצַאנ

 הֶלְיַל ריס רעד (9) קינצָאנ

 טײקשירַאנ -- עיגלַאטסָאנ

 ףֶרֹע ,תֵקָרְפַמ רעד (ס) ןקַאנ
 הֶּלִגְמ ,ףּוׂשָח ,םֹרָע ידַא טעקַאנ

 ,הָוְרֶע ,םיִּמִרֲעַמ ,םֹרֵע יד טײקטעקַאנ

 תַחַרְק
 ,ליִוָא ,ליִסְּכ ,הָטֹוׁש ,ׁשֵּפִט רעד (םינָא) רַאנ

 בֵל-רַסֲח

 ןִיִקִמְתִה ,הָּטּתְׁשִה רַאנ וצ ןכַאמ ךיז --
 רַעַּב רַאנ רענעסירעגּפָא --
 ׁשֵּפִט הֹיָה ,רֵעָּבִה רַאנ ַא ץַײז --

 ,ְךַא ,םֶא יִּכ ,יִּכ ,דַבָל ,דֵבְלִּב ,קַר ודַא רָאנ

 אָדיִרְּג ,יִתְלִּב ,סֶפֶא ,אָלֶא ,אָקָוַּ
 יִׁש דַבְלִבּו ביוא רָאנ --

 ןֵּכ םִא אָּלֶא גנידַאב ןרעטנוא רָאנ --

 ןֵּכ םִא אָּלֶא יו םעד ךָאנ רָאנ --

 ,םיִרּוּפִס רֶּפֵסְמ ,רֶּפַסִמ רעד (}) רָאטַארַאנ

 ןָיְרִק
 תּוניְרַק ,רּואֵּת ,רּוּפִס יד (ס) עיצַארַאנ
 ְךרָנ רעד דרַאנ

 ֹוניִּדְרִנ רעד (}) לייא-דרַאנ
 ןֹופָצ רעד דרָאנ

 ָנֹופְּצַה בֶטֹּקַה רעד לָאּפדרָאנ
 ִתָנּוזְּת ,ינֹוזְמ ,ןיִזֵמ ידַא טפַאהרַאנ

 הָנּוזְּת יד ({) טײקיטפַאהרַאנ
 הָלָּכְלַּכ ,לֶכֹא ,הָקָיְנְי ,ןֹוזָמ יד (ןע) גנורַאנ

 ׁשֶלֹוּג רעד (ס) רעלטרַאנ
 תּונָׁשְלַּג ,הָׁשיִלְּג יד ַײרעלטרַאנ
 םִיַׁשָלְגִמ צמ ןטרַאנ

 קלֲחַה ,שלָּג י ךיז ןטרַאנ

 הָעָטַה רעד ײרַאנ

 ץִעָי ,ַעֵּצַה װ ןעַײרַאנ
 ,יָליֵוֲא ,יִתּוטְׁש ,ׁשָּפִטְמ ,יֵׁשְּפֶט ידַא שירַאנ

 ִטֹויְדיִא ,יִליִסְּכ ,םָטְמַטִמ
 תּוטְׁש ַחּור לַאֿפנַײא רעשירַאנ
 ,תּוטְׁש ,תּוׁשְּפִט יד (}) טײקשירַאנ

 תּולְכִס ,תּוליִוֲא ,תֶלָּוִא ,לָסָּכ ,תּוליִסְּכ



 ךיז ןַײז גהונ -- לַאמרָאנ

 יִלָמְרֹונ ,ַעּובְק ,ליִגְר ,ןיקָּת ידַא לַאמרָאנ
 בָּצֵמ תַעיִבְק ,בּוצְי יד (ס) עיצַאזילַאמרָאנ

 ןיִקָּת
 בָּצֵמ תַעיִבְק ,בּוצִי יד (ןע) גנוריזילַאמרָאנ

 ןקְקָּת
 ןיִקָּת בָּצֵמ ַעֹבְק ,בֵצֵי יי ןריזילַאמרָאנ

 תּוניִקְּת יד (}) טײקלַאמרָאנ
 בּוצֹק ,ןּונְקִּת יד (ןע) גנורימרָאנ

 בּוצִק ,ןָנְקָתְמ ידַא טרימרָאנ

 בֵצְקַה ,ןֵקֶּת ַעֹבָק ,ןִנְקַּת װי ןרימרָאנ
 ,הָּבְצִק ,הָסְכִמ ,קח ,ןֵקָּת יד (ס) עמרָאנ

 תֶנֹּכְתַמ

 הֵלְׁשַה ,הֵנֹוה ,הָּמַר ײ ןרַאנ

 םיִׁשָרק תַּטִמ יד (ס) ערַאנ

 רֹח ,הָּלִחֶמ ,הָרּואְמ יד (ס) ערָאנ

 ֵַּחְּפ ,יִתָּפ סָאד (ך) עלערַאנ

 רֹבָנ װ ןערָאנ

 סֵסֹוּבְתִה װ ךיז ןערָאנ

 םיִקָמַעָה תַּנַׁשֹוׁש ,סיקְרַנ רעד (}) זיצרַאנ

 ,םיִּדְרַמ םַס ,ׁשֵחְלַאְמ יד (ס) עזָאקרַאנ

 םֶּדַר

 םיִּמַס ןֹתָנ ,םֵּמַה ,ׁשֵחְלַא װ ןריזיטָאקרַאנ

 םֶּדַר ,םיִּדְרַמ םַס ,םֵס רעד (פ) קיטָאקרַאנ

 ןָמֹוקְרַנ רעד (ס) רעקיטָאקרַאנ

 םיִּדְרַמ ,יִטֹוקְרַנ ידא שיטָאקרַאנ
 ןְמֹוקרנ ריד (ןע) ןַאמָאקרַאנ
 הָיְנַמֹוקְרִנ יד (ס) עינַאמָאקרַאנ

 תֶנֹּדְגִמ ,הָנְָּגִמ ,ןָּדְגִמ רעד שַאנ
 ןֵמ'הָרְבֶח רעד טַארבשַאנ

 הָקיֵתֶמ יִרְבַּד סָאד קרַאװשַאג

 םיִנָּדְגִמ לכָא ,ללָז װ ןשַאנ

 תֶנֹרֲעַנ ,הָריֵעְצ הָרֲעַנ סָאד (ןע) לדיײװנשַאנ

 הָׁשְּפִט הָרֲעַנ
 םיִנָּדְגִמ סָאד (ן}) ץכעשַאנ

 םיִנָדְגִמ לֵלֹוז ,ןֶללַו ,ןקְּקִל רעד (ס) רעשַאנ
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 ,הָׁשִּפִט הָרֲעַנ רעד (ןע) לדיײװרעשַאנ
 תַנֹרֲעַנ

 תּונָלְלּוז ,תּונקִּקִל יד (ןע) ַײרעשַאנ

 תיִּפְרָע הָרּוׁשְּב םיִסּוס ודַא ץיּפשַאנ

 ןֹוזָח ,הָאּובְנ יד (תו) האובנ

 יֵאּובְנ ידַא שהאובנ

 חּור ,הָאּובְנ ,תּואיֵבְנ יד ({) טייקשהאובנ

 ׁשֶדֹּקַה
 הֵּפ לּוּבִנ רעד הּפ-לובנ

 ׁשיִא ,ַחּור ׁשיִא ,הָזֹוח ,איִבָנ רעד (םי) איבנ

 םיִהֹלֲא

 תּואיִבְנ יד (}) תואיבנ
 אֵבָּנִה ,אֵּבַנ ןגָאז תואיבנ

 יִאּובְנ ידַא שיאיבנ
 הָבֵעֹוּת ,ןֹויזִּב יד (ס) הלבנ
 הָלֵבְנ יד (ס) הלבנ
 ָּנִגְמ ,יּוזָּב ידַא קידהלבנ

 ריִׁשָע ,דיִגָנ רעד (םי) דיגנ |

 ריִׁשָע ׁשיִא לָׁש ,דיִגָנ לָׁש ידַא שידיגנ

 הָניִגְנ יד (ס) הניגנ

 הָקָדְצ ,הָבָדְנ יד (תו) הבדנ

 םיִחּוּלַׁש ,הָיְנּודְנ רעד (םי) ןדנ

 רֶדָנ רעד (םי) רדנ

 אָחיִנ !ּונ טניא ונ

 ףֵאֹונ רעד (ס) ףאונ

 הֹנָז ,ףֹאָנ יי ןפאונ

 רָבָדְּב עֵגֹונ רעד רבדב עגונ
 -ִלַעֹגָנ װ ןַײז עגונ

 תּונָדְרַט ,םּומַעֶׁש יד (ס) עטָאדונ

 דֵרְטַה ,םָמַעַׁש יו ןעידונ

 םמַעַּתְׁשִה װ ךיז ןעידונ

 ןֶדרֹוט ,ןֶדְנֶדַנ רעד (סע) קינדונ

 םֵמַעַׁשְמ ידַא ענדונ

 םּומֲעַׁש יד (ן) שינעדונ

 גֵהַנְּתִה וו ךיז ץַײז גהונ
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 הָסֹונ ּפַא הטונ

 הֹטָנ ןַײז הסונ

 ,הָקּוצְמ ,תּוקֲחַּד ,קָחָּד ,קֵחֹּד יד (ן) טיונ

 רֶסֹח

 ְךָרֶצִנ ,קֵקָזְנ ידַא קיטפרעדַאבטיונ

 ,תּוקִּקַּדְזִה יד (}) שינעפרעדַאבטיונ

 תּוקְקָנִח
 ץּוחָנ ,יִחרְכֶה ,יִנּויִח ידַא קידנעווטיונ
 תּויְחַרְכָה ,תּויִנּוּיח יד (}) טייקידנעווטיונ

 הָחְרְּכַה ,ץּולֶא ,הָּיִפְּכ יד גנוטיונ

 יֵעָרֲא ,יִעָצְמֶא ,ףיִלֲחַּת יד ךַאזטיונ
 קקָזִנ ,ץּוחָנ ידַא קיטיונ

 ְךרָטְּצִה ,ְּךֵרְּצַה וי ןבָאה קישיונ
 תּוציִחְנ (ן) טייקיטיונ

 קט יורק טוב
 יִנָע ,ןֹויְבֶא ,ְּךָרֶצִנ רעד רעקידנדַײל-טיונ

 הָלּוּבְחַּת ,רֶזֵע יִעָצְמֶא סָאד (ןע) לטימטיונ

 הֹפָּכ ,ףֹפָּכ ,ַחֵרָכַה ,ץֵּלַא יי ןטיונ
 קָחְּד תַעְׁש ,םּורָח בַּצֵמ רעד בצמ-טיונ
 קָחְּד תַעְׁש ,םּורֵח רעד (ן) לַאפטיונ

 קֶחְּדַה תַעְׁש יד (}) טַײצטױנ

 בֹוטְרִק רעד ץעקיונ

 סָפֶא רעד 0 לונ

 אֹצָי ,הֵּוַהְתִה יי ןרעוו דלונ

 טְרָּפ רעד םונ

 רָּפְסִמ רעד (ן) רעמונ

 רֵּפְסַמְמ רעד (}) רָאטַארעמונ

 רּוּפְסִמ יד (ס) עיצַארעמונ

 רֶרֶפָסְמ ,רָּפְסִמְמ ידַא טרירעמונ

 ףֶּפַּד ,רֵּפְסַמ יי ןרירעמונ

 יִרָּפְסִמ ידַא שירעמונ

 (ן ,נ) ןּונ יד (ןע) ןונ

 הָּבְנִא ;זֹוגֲא יד (סינ) סונ

 יִקְלַטיִא זֹוגֲא סונ ענעשלעוו --

 קיִלָח סונ עשיקרעט --

 רעד - הסװמ

 ּוּדה זֹוגֲא סונ-סָאקָאק --

 רֶסְלֶא ,הָזֹוגֲא רעד (רעמייב) םיובסונ

 הָחְסִנ ,חָּסִנ ,חַסֹנ רעד חסונ

 תֶרָׁש ,לַעַּת ,תֶלָעֹוּת ,ׁשּוּמְׁש רעד (}) ץונ

 הָאָנֲה תַבֹוט ץונ רעקיטַײז --

 תּוׁשּמַּתְׁשִה ,שּוּמִׁש יד (ןע) גנוצונ
 ליִעֹומ ,ליִעֵי ידַא קיצונ

 תּויִּתְלַעֹוּת ,תֶלָעֹוּת יד (}) טייקיצונ

 ליִעֹוה אֹלְל ודַא זָאלצונ
 ליִעַי ,יִתְלַעֹוּת ,יִׁשּוּמִׁש ידַא ךעלצונ
 תּויִׁשּוּמִׁש ,תּייִּתְלַעֹוּת יד (}) טייקכעלצונ

 תֶלֶעֹוּת רעד ןצונ

 תֶלָעֹוּת אֵבָה ןעגנערב ןצונ

 םֹּקנְתִה ,םקָנ ױ ךיז ןַײז םקונ

 ךֹותְל קֹחָּד ,ַעֵּקַׁש וי ןערונ

 הָליִלְצ יד (ס) עקרונ

 (םימה ךותל) ץפִק ,ללָצ װ ןעקרונ

 ןֵח אֹׂשָנ ײ ןַײז ןח אׂשונ

 ריִזָנ רעד (םי) ריזנ

 ,הָׁשָרֹומ ,ׁשָרֹומ ,הָּזִחֲא יד (תוא) הלחנ

 הָלְבֶח
 םֵחֹנ יד (תו) המחנ

 ַחּור תַרֹק ,רֶׁשא ,תַחַנ רעד (}) תחנ

 הֵּיִטְנ יד (ס ,תו) היטנ

 ןמָא װ ןעשטנַאינ

 תֶנָמֹוא יד (ס) עינַאינ

 הָזְבִנ רעד (םי) הזבינ

 יִזְבִנ ידַא קידהזבינ

 הָניִּגְנַמ ,ןּוּגְנ רעד (םי) ןוגינ

 םָזְמַז װ ןענוגינ
 רַזְּגִה װ ןרעוו רזגנ

 הָמיִעְנ סָאד (ך) עלעגינ

 תֶסֶו ,הֶּדִנ יד (ס) הדינ

 הָחְדִנ יד החדינ

 זּוּב טניא רעדינ



 ןַײנ -- רעדינ

 תַחַּת ,הָלֵפְׁש רעד (ס) רעדינ

 אֵכָג .ָּּדְכַדְמ ,הֵּכִדְמ ידַא ןגָאלשעגרעדינ

 ְךּדְכִד ,ןֹואָּכִּד יד ({) טײקנגָאלשעגרעדינ

 תֹומַגְצְתַה ,םזֵאָכְנ
 לֵפֵׁש ,עַקָׁש יד (ןע) גנורעדינ

 הָזְבִמְנ ,לֵּוַנְמ ,יּוזָּב ידַא קיטכערטרעדינ

 ןַוָא ,תּוזְבִנ (ן) טייקיטכערטרעדינ

 הָמֹוק רַצְק ,תּוחָנ ,ְךּומָנ ,לָפָׁש ידַא קירעדינ

 ,תּוכיֵמָנ ,תּולְפִׁש ,לָפֵׁש יד (|) טייקירעדינ

 ְךֶֹנ
 ְךַמְכַמְג ידַא ךעלקירעדינ

 הָלֵפְׁשַה-ץֶרֶא סָאד דנַאלרעדינ

 לֵּפְׁשַה ,דֹרָי יי ןרעדינ

 ןֶסְפַא רעד (ןע) םזיליהינ

 ןֶּוַג רעד (ן) סנַאוינ

 תּונְּוַּגְתִה ,ןּוּוּג יד (ןע) גנוריסנַאוינ

 ןּוַג י ןריסנַאוינ

 הָמָר רעד (ןע) ָאווינ
 סּוּלָּפ יד (ס) עיצַאלעווינ

 סֶּלַּפ װ ןרילעווינ
 תַלֹסִּפ ,זּוּבְזִּב רעד ץצווינ

 ַחּורְחִר ,ׁשּוח רעד (}) ךוינ

 ַחֵרְחַר ,שּוח ײ ןעכוינ

 ַעֵגָּפִה ,קֵּזַנְתַה ,קֵזָּנִה ײ ןרעוו קוזינ

 הָעיִגְּפ ,קָזָנ ,קּוּזִנ יד (ןע) גנוקוזינ

 אָחיִנ ּפַא אחינ

 תֵרָמְסַמ רעד (}) טינ

 לַּב ,ןיֵא ,לַא ,ואָל ,אֹל װדַא טשינ ,טינ

 (-טשינ :האר) "טינ

 דֶלֹוּמַה גַח רעד (ןע) לטינ
 חּוׁשַא רעד (רעמייב) םיובלטינ
 דֶלֹוּמַה גַח לָׁש ידַא קידלטינ

 תֶרֶמְסַמְּב קֵּזַח ,רֵרְמַס ײ ןשינ
 לַּב ,הָליִלָחְו סֵח ,אֹלָו אל ,-לַא טניא ! עטינ

 תֵרָמְסַמְּב קֵּזַח ,רֵרָמַס ײ ןעוועטינ
 ,,:5::5::5:5 יי...
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 ןּוקְנִח יד עיצַארסינ

 ןִקְנַח יי ןריציפירטינ |
 הָקָנְחַה ,ןּוקָנַח יד (ס) עיצַאקיפירטינ |

 ׁשֶדָח ידַא ַײנ

 הָּרִק ,הֵּיִטְנ יד (ןע) גנוגיינ

 דֹּרק ,הֹּרק ,הֵחָׁשַה ײ ןגיינ

 הֹטָנ ,הֵוֲחַּתְׁשִה יי ךיז ןגיינ

 ׁשָדָחַמ דֶלֹונ ידַא ןריובעגַײנ

 ׁשֶדָח הֵלֹוע ,בֹורּקִמ אָּב רעד רענעמוקעגַײנ

 ןְרקַסְמ ,יַנָרְקַס ידַא קירעגַײנ
 ןֵרקַּתְסִה ײ ןרעוו קירעגַײנ

 תּונָרְקַס (ן) טייקירעגַײנ

 ןָרְקַס רעד רעקירעגַײנ

 הָרָּפְתִמ רעד (}) טַאטשרַאוװיײנ

 הָריִפְּת ,רּוּפִּת יד (ןע) גנויינ

 תָרָפֹוּת יד (ס) ןירָאטיײנ

 הָּיִפְּכ ,ץּוּלִא יד (ןע) גנוטיינ

 ץּוחנ ,יִנּוּיִח ,יִחֵרְכָה ידַא קיטיינ

 ֵַרָכַהָּב דא קיטיינ
 ְךַרֹצ ,חַרּכ ,ַחֵרְכָה יד (}) טייקיטיינ

 ְךֵרָּצִה ,ְּךֵרָטְּצִה יי ךיז ןקיטיינ

 ְךַרֶּצַה ,ַחֵרֶכַה יי ןטיינ

 דַמֹוע ,יָלָרְטיִנ ,ׁשיִדָא ,דּויָח ידַא לַארטיינ

 דַּצַה ןִמ

 לּורְטִנ ,דּייַח יד (ס) עיצַאזילַארטיײינ

 לּורְטִנ ,דּייַח יד (ןע) גנוריזילַארטיינ

 לֵרָטַנ ,דֵּיַח װ ןריזילַארטיינ
 ןִמ הָדְיִמַע ,תּייַלְרְטיִנ יד (}) טעטילַארטיינ

 דַּצַה

 הָנָּׁשַה ׁשאֹר סָאד רָאידַײנ

 הָנְפָאָה יִּפ לַע ידַא שידָאמרַײנ
 הָריִפְּת-תַנֹוכְמ יד (ןע) ןישַאמיינ

 יא ,ואָל ,אל טניא ןיינ

 הָליֵלְׁש ,בּורֵס ,ואָל ,אל רעד (ןע) ןיינ

 ַׁשַּת הָצֶׁשִּת וצ ןַײנ
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 עָׁשֵתְמ יד (טנעוו) טנַאװנַײנ

 עֶׁשֲתְמ סָאד (ןע) לקניװנַײנ
 בּורֵס ,הָליִלְׁש יד (ןע) גנוגָאזניינ

 לֵלֹוׁש רעד (ס) רעגָאזניינ

 תיִעיִׁשְּת ,יִעיִׁשְּת ידַא טנַײנ
 תיִעיִׁשְּת סָאד (ךע) לטנַײנ
 תיִעְׁשַּת יד (ס) עּפורגלטנַײנ
 עַׁשֵּת הָעָׁש ודַא ענַײנ

 םִיַתָעְׁשִּת ידַא קיכַאפנַײנ

 עֶׁשֲתְמ רעד רעקיכַאֿפנַײנ
 םיִעְׁשִּת ווצ קיצנַײנ

 םיִצְׁשִּתַה ידַא טסקיצנַײנ

 הָרְׂשֶע עַׁשְּת ,רָׂשָע הָעְׁשִּת ווצ ןצנַײנ
 ׁשּוּרִח ,הָעּומְׁש ,תֹוׁשָדֲח ,הָׁשָדֲח יד (ן) סַײנ

 ׁשֶדֵחַמ װדַא סַײנ

 ׁשיִדָח ידַא טסַײנ

 יִפְל ,ןָּכְדֲעֶמ ידַא שידָאמטסַײנ

 טֵּיַח ,רֵּפַּת ,רֹפָּת װ ןעיינ

 תֹוׁשָדֲח תַכיֵתֲח סָאד (ךע) לסעַײנ

 רֵפֹוּת רעד (ס) רעיינ

 לָבֲא ,דָׁש אָּלִא ,דָׁש קר ,קַר ױדַא טרעַײנ
 ָנְרְדֹומ ,ּוניִמָיןָּב ידַא קיטַײצַײנ

 ׁשּוּדִח יד (}) טיײקַײנ

 הָעָּד לַעַּב ,תַעַּדַה בֵׁשְיִמ ,חָּכִפְמ ידַא רעטכינ

 הָלּולְצ

 תַעַּדַה תּוליִלְצ ,תּוחְּכּפ יד (}) טייקרעטכינ

 ןָתִּיַצ ,עֶנֶכָנ ידַא קידענכינ

 תּוסְּפַרְתֶה ,דּוּבֶעֶׁש ידַא טייקענכינ

 לֵׁשָּכִה וו ןרעוו לשכינ

 הֶאְלַמ ,דיִרְטַמ ,סָאמִנ ּפַא סאמינ

 יִסּומיִנ ידַא קידסומינ

 הָפְמיִנ יד (ס) עפמינ
 הָריִרְז ,תּוׁשְטַעְתִה יד (ןע) גנוסינ

 (טק זֹוגֲא סָאד (ךע) לסינ

 ןָסיִנ רעד ןסינ

 ֹד הָנְפֶאו

 שירעעזנַײא טשינ -- סנַאװנַײנ

 רֵרֹוז ,ׁשֵּטַעְתֶה װ ןסינ

 עצְפַמ ,ַחֵצְפַמ רעד (ס) רעקַאנקסינ
 יּומָס ,יִדֹוס ,רָּתְסִנ ידַא קידרּתסינ

 ֶּלַּתְסִה ,תּומ װ ןרעוו רטפינ
 ׁשּוּמִׁש רעד ץינ

 ׁשּוּמִׁש יֵמָּד סָאד (רע) טלעגצינ
 דיִרָׂש -לוצינ

 םיִּיַחַּב תּורֲאָּׁשִה יד (ןע) גנורעוו-לוצינ

 םיִּיַחַּב רֵאָּׁשִה יי ןרעוו לוצינ

 ׁשיִמָׁש ,יֵׁשּוּמִׁש ידַא ךעלצינ

 ְךֹרֶצ ,ׁשֶּמַּתְׁשִה װ ןצינ

 ןיִטֹוקיִנ רעד (ןע) ןיטָאקינ

 דּוּקִנ רעד דוקינ

 הָּדִקְנ יד (תו) הדוקינ

 דֵּקַנ װ ןרידוקינ

 דֵּקַנְמ רעד (ס) רעלעטשדדוקינ
 (הקירמאב) טְנָס 5 ;לְקָיַנ רעד לקינ

 לֶקיַנְּב הָּפַצ וו ןעלקינ
 הָיְלִּכ יד (}) רינ

 הָיְלָּכַה תֶרָתִי יד (}) זירדרינ

 לַּב ,ןִיֵא ,לַא ,ואָל ,אֹל װדַא טינ ,טשינ

 תיִל ,ןיִא פַא ָאטשינ

 ןֹואָּפִק תַּדַקְנ רעהַא-טשינ ןיהַא-טשינ

 רַּפִס אֹּלֶׁש טלייצרעדסיוא טשינ

 רֵּפַסְל אֹּלֶׁש ןלייצרעדוצסיוא טשינ

 לָּבְסֶנ יִּתְלִּב ןטלַאהוצסיוא טשינ

 רֹפְסִל אֹלֶׁש ןלייצוצסיוא טשינ
 ןָמאָנ אֹל ידַא קיטכירפיוא טשינ

 ,תּנַּכ יִא יד (}) טייקיטכירפיוא טשינ
 הָעֹוּת

 יִּכ אל ױזַא טשינ

 לָׁשֹוּכ ידַא קידנגַײצרעביא טשינ

 ,דֵחַׁשְל ןָּתִנ אֹל ידַא ךעלפיוקרעביא טשינ

 םִיַּפַכ יִקְנ
 יָנֹויְגֲה אֹל ידַא שירעעזנַײא טשינ



 ןרעו קלתסנ -- לָאמַא טשינ

 םיִמָעְפִל נָאק לָאמַא טשינ
 ןֵכָו ןֵּכ גָק שרעדנַא טשינ

 תֹוקֹוחְר םיִּתִעְל נָאק טפָא טשינ
 ,הָטֹוׁש ,דָּבִעְמ אֹל ידַא טעברַאַאב טשינ

 (הדש) רּוּב

 קֵּפַּתְסִמ אל ידַא קידנגונעגַאב טשינ

 ךֶרֶע לַק ידַא קידנטַײדַאב טשינ

 ,םַעֵט לּוטְנ ,םַעַט אֹלְל ידַא טמעטַאב טשינ

 םַעַט יִלְּב ,לֵפָּת
 ,ןֶּגְרִנ ידַא טקידירפַאב טשינ

 קּוּפָס אֹלְל

 ,ןָכְפַה ,יִעְגִר ידַא קידנעטשַאב טשינ

 ְךַּפְכַפֲה
 דֵמֹועְו יּולָּת ידַא ןסָאלשַאב טשינ
 םיִאָפְר צמ עטוג-טשינ

 ,עַר ,בֹוא ,דֵׁש רעד (עטוג) רעטוג-טשינ

 עֶר
 הָליִחְּב יד (ן) טייקטוג טשינ

 ריִּכְזַהְּלִמ סַה ידַא טכַאדעג טשינ

 ריִהָז אֹל ,זיִזָּפ ידַא טיהעג-טשינ

 תּואיִרְּבַה וָקְּב אֹל ידַא טנוזעג טשינ

 ,ףֶרֵח ,ףַא לַע ,תֹורְמִל ףיוא טקוקעג טשינ

 ןֵכ יִּפ לַע ףַא
 אֹל ןגיולפעג טשינ ןגיוטשעג טשינ

 רַעַי אֹלְו םיִּבִד

 םיִטָא ,םּוטָא ידַא ךעלגנירדכרוד טשינ
 לֵׁשָּב אל ידַא ןקַאברעד טשינ

 אל ,לֵׁשָּב אֹל ידַא ןסקַאוװרעד טשינ

 רֵּגַּבְתִה

 קָּפָאְמ יּוטִבְּב ידַא טגָאזרעד טשינ

 אׂשְּנִמ הָׁשָק ידַא ךעלזָאלרעד טשינ
 רֶׁשְפֲאמ יִּתְלִּב ידַא טכעלגעמרעד טשינ
 הָנּוזְּת-תַּת יד (}) טייקטרענרעד טשינ

 ןיִא ,לָטִבְמ ,ְּךֶרֵע לַק ידִא קיטכיוו טשינ

 םבה
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 יִלְּבִמ ,הָנְגְׁשִּב ,גֵגֹוׁשְּב ידַא קידנליוו טשינ

 םיִׂשַמ
 ,ףֹולֲח ,תּוטְלָּמִה- יד (ןע) גנורעוו-טשינ

 תּוקְלַּתְסִה
 ףלָח ,קֵּלַּתְסֶה ,סּונ ,םִלָעֵה װ ןרעוו טשינ

 טָׁשִפָמ ידַא ךעלכַאז טשינ
 תוניִא יד טײקיאַײז טשינ ,טײקַיַײז טשינ

 יִדּוהְי אל ,יִתּוּכ רעד דיא-טשינ ,דִיי-טשינ

 יִׁשָּמַמ אל ,בּוׁשָח יִּתְלִּב ידַא קיטשינ

 ,קיר ,תּולְפִּת ,תּוסְפַא יד ({) טייקיטשינ

 הָליִטְּב ,ַחּור-תּועְר ,תּולָז

 ,טּועָמ ,םּועָז ,לֶפָּת ,יִסְפַא רעד רעקיטשינ

 תָּפְוְמ ,לק
 תַעַּד ַחֵּסַה טכַא ןגייל טשינ
 ןֵפֹּד אֵצֹוי ידַא לַאמרָאנ טשינ
 אֵקְוַּד ואָל ידַא לעיצעּפס טשינ

 טְטַח ,ׁשֵּפַח ,שּוּפְׁשִּפ יד (ןע) גנורעטשינ

 ןֶטֵּטַח ,ןֶׂשִּפַח ,ןֶרְּקַנ רעד (ס) רערעטשינ

 םֶכיֵלֲע אֹל טכַאדעג ךַײא רַאפ טשינ

 אֵּנקְתִה ,אֵּנַק װ ןעניגרַאפ טשינ
 -רַצ ,יאַּנַק ,אֵּנִקְמ יד (ס) רעניגרַאפ טשינ

 ןיע-ער בל
 ,הָאְנִק יד ({) טייקשירעניגרַאפ טשינ

 עֶהָה ןקע ןצ תּוהָצ
 הָעָרְגִמ ,יּורֲח יד (ס) עשינ

 תאֵׂשָל רֶׁשְפֶאָׁש הֶּדִמְּב ודַא/ּפַא השקשינ

 לֹודָּג ,רָּכִנ יד טייקידהשקשינ

 ׁשָפֶנ הֹצִק ,סָאָמְתִה ,סֵאָּמִה וי ןרעוו סאמנ

 ץּוק ,יֶּב
 לָׁשְמִנ רעד (םי) לשמנ

 תֹוא ,אֶלָּפ ,תֵפֹומ ,סָנ רעד (םי) סנ

 ןֹויָּסִנ רעד (תו) ןויסנ

 ֹויָּסִנ לֶׁש ,יִנֹויְסִנ ידַא קידנויסנ
 אָלְפִמ ןֶפֹאְּב ,סֵג ְּךֶרָדְּב ,יִּסִנ ידַא קידמיסנ
 תּומ ,קֵּלַּתְסִה וו ןרעוו קלתסנ
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 בֹורְק ,דֵצְּב ,דַיָל פערּפ ןבענ

 דַצְּב דַצ רעדנַאניײא ןבענ

 יֵלּוׁש רָבָּד ,רָרְּג יד (}) ךַאזנבענ

 לֶּזַמ ׁשיִּב ,ןֵּכְסִמ ,ְּךיִּבִנ טניא ךעבענ

 ְךיִכָמ ,לֶּזַמ ׁשיִּב ,ְןֵּכְסִמ ידַא קידכעבענ

 ֶלְמֶא
 תּוכָמ ,תּונַּכְסִמ יד (}) טייקידכעבענ

 ,הָּבְׁשִנָׁש קֹוניִּת ,ׁשיִׁשָר סָאד (ךע) לכעבענ

 ןֵּכְסִמ

 ןָיאְמ ,יּכְפֶה ,יִליֵלְׁש ידַא וויטַאגענ
 ביִטָגְנ ;הָליִלְׁש רעד (}) וויטַאגענ

 תּונָליִלְׁש רעד (ןע) םזיױויטַאגענ

 הָליִלְׁש ,תּויְליִלְׁש יד (}) טײקוויטַאגענ

 שֵּיַה לּוּטִּב ,הָליִלְׁש יד (ס) עיצַאגענ

 ,ןּויִא ,תּולְלֹוׁש ,הָליִלְׁש יד (ןע) גנוריגענ

 ׁשּיַה לּוטִּב

 ׁשּיַה לֵּטַּב ,ןֵּיַא ,ללָׁש ײ ןריגענ

 ׁשֵּיַה לֵּטַבְמ ,לֵלֹוׁש רעד (ס) רעריגענ

 הָּלִפְּת יֵמ סָאד רעסַאוװלגענ

 רֶקֹּב תַלְמִׂש יד (ס) עשזילגענ

 ןֶרֹּפִצ סָאד (ך) עלעגענ

 תֶלֵחְׁש סָאד (|) ץריוועג-עלעגענ
 יִׁשּוּכ רעד (ס) רעגענ

 יֵׁשּוּכ ידַא שירגענ

 הָזֹורְוִנ ,תָבָצַע רעד (}) זָארוװענ

 תֶבָצַע הֵלֹוח רעד (ס) רעקיטָארוװענ

 דָנְו עֶנ ּפַא דנו-ענ

 דָנְו עֶנ רעד (סע) קינדנו-ענ

 רֶדָא רעד (רעמייב) םיובזענ

 תיִבּוּבְרַז ,זיִז סָאד (ךע) לזענ

 קָּדֲהְמ ,בֹוט בֵׁשֵיְתִמ ;ןֵגֹוה ,ַחֹונ ידַא טענ

 ֹוטִנ ,יִקָנ ודַא ָאטענ

 ֹוטְנ -ָאטענ

 לֹומְתָא לָׁש ידַא קיטכענ

 ןּול װ ןקיטכענ

 רעטכעלפ-ץענ -- ןבענ

 לֹומְתֶא ,לֹומָּת ודַא ןטכענ

 ּוּלֶא טניא ייכענ

 אָּבַה ידַא טסכענ

 תּומְלָעַה יד (ןע) גנורעוו םלענ
 קֹמָח ,םֵלָעַה י ןרעוו םלענ
 (תעלות) ןֹורֲעַׁש רעד (}) דָאטַאמענ

 ,הָליִטְנ ,הָחיִק ,הָחיִקְל יד (ןע) גנומענ

 אָלְקַׁש ,הָלָּבַק
 ֹתֹוא ,רָבָּדַה ֹותֹוא ידַא ךעלמענ

 ונְיַהְּד ודַא ךעלמענ

 סֹפָּת ,לֹטָנ ,לֵּבַק ,ַחֹקָל װ ןעמענ

 בִּיַחְתִה ,ֹומְצֵע לַע לַּבִק ךיז ףיוא ןעמענ

 דֹדָמ סָאמ ַא ןעמענ

 הָׁשֶא אׂשָנ יורפ ַא ןעמענ
 ויָנְתָמ סֵּנַׁש טסעפ ךיז ןעמענ
 םֵּקַנְתִה ,םֵּקַנ המקנ ןעמענ

 ןָחְקַל רעד (ס) רעמענ

 תּונָחְקַל יד (|) טייקשירעמענ

 קָּׁשַה ,בֵרֵּקִה ,בֹרָק ײ ןענענ

 בֵרֵקְתִה ײ ךיז ןענענ

 הָרּואְמ ,רֹוח ,הָּנִק ,ןֵק יד ({) טסענ

 ןּוּנְק רעד יוב-"טסענ

 ןגק יי ןטסענ

 דַא ,לֶפֶרֲע רעד (ןע) לּפענ

 יִלָפְרַע ידַא קידלּפענ

 תֶדֹּכְלַמ ,תֶרֹמְכִמ ,רֹומְכַמ ,תֶׁשָר יד (ן) ץענ

 תּוביִטְר ,תּוחַל יד ץענ

 תּוׁשְר יד (ןע) גנוטײרּפשסיױא-ץענ

 ֵרֹוח ,יִּתְׁשִר ידַא קיטרַאצענ
 ףֶעְרּוּדַּכ רעד (ס) םלַאבצענ ,(ן) לָאבצענ
 ,תֶׁשָרָה רֹוע ,תיִּתְׁשִר סָאד לטַײה-ץענ

 תנהק
 תּובְטַרְתַה יד (ןע) גנוצענ

 בֵטְרַה י ןצענ

 ןָּתְרַמְכִמ רעד (ס) רעטכעלפ-ץענ
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 דּוּקִנ רעד דוקנ לָבֲא תַעַדֹומ רעד (ןע) גָאלָארקענ

 הָּדִקְנ יד (תו) הדוקנ דיִרְו ,בָצָע רעד (ן) וורענ

 דּוּקִנ יד (ןע) גנורידוקנ שּגַר ,זֵּגַר יי ןריוורענ

 דֹּקַנ י ןרידוקנ ׁשֵּגַרְתִה ,זֵּגַרְתִה װי ךיז ןריוורענ

 םַקָנ ,הָמֵקְנ יד (תו) המקנ םיִבָצֲע תֶמָחְלִמ יד (תו) המחלמ-ןוורענ

 יִנָמְקֹונ ידַא קידהמקנ תּונָּבְצַע יד טעטיזעוורענ

 ,םַקָנ ,הָמיִקְנ יד (ןע) גנומענ המקנ תּונָּבְצַע יד (ן) שייקזעוורענ

 תּומִּקַנְתִה הָנְזֲה יד (ןע) גנורענ

 םֵּקַנְתִה װ ןעמענ המקנ ןִזָה יי ןרענ

 ,ׁשֶפָנ ,ַחּור ,הָמָׁשְנ יד (תו) המשנ לָּכ ךֶרָדְּב ְךלָה ,קֶּלַּתְסִה װ ןרעוו רטפנ
 םיִּיַח ַחּור תּומ ,ץֶרָאָה

 ׁשֶפֶּנַה תּוכְּפַּתְׁשִה רעד סוגסיוא-המשנ לֵצָּנִה װ ןרעוו לוצנ

 םֶהָּדִה וו ןרעוו םמוּתשנ ןֹוחָצְנ רעד (תו) ןוחצנ

 אֵלַּפְתִה י ןרעוו לעּפתנ קּוקָז ,ְךָרְצִנ רעד (םי) ךרצנ



 'ס תֹואָה יד/רעד ס

 -- (םש האר) סע תיותה רוציק 'ס

 םיִאְתַמ טמיטש סט=-טמיטש'ס

 ףיוא -- (סש האר) סָאד תיותה רוציק 'ס
 ׁשֶדֶחֵמ ַײנ סָאד ףיוא=יינ'ס

 ַא זיא'ס=לזמ ַא'ס -- לעופה רוציק ַא'ס

 אּוה לָרֹוּג לזמ

 זיא'ס-תֶמֶא ןַא'ס -- לעופה רוציק ןַא'ס

 איִה תֶמֲא תמא ןַא

 תּונְלְּבַח ,הָלָּבַח רעד (}) שזַאטָאבַאס

 ןֶלְּבַח רעד (סע) קינשזַאטָאבַאס
 לֵּבַח װ ןריטָאבַאס

 תּורָּבַצ יד (}) טיײקשירבַאס

 רָּבַצ יד (ס) ערבַאס

 הָמְדְׁש ,סֵּדְרַּפ ,ןָּתְסַּב רעד (רעדעס) דָאס

 הָדֹוס ,רָתָנ יד עדָאס

 הָצָעֹומ רעד (}) שעיװָאס

 יִּתְצַעֹומ ידַא שיטעיװָאס

 ִּתְצַעֹומ -ןטעיװָאס
 תֹוצָעֹוּמַה תיִרְּב רעד דנַאברַאפ-ןטעיװָאס

 תיִליִל ,ףּוׁשְנַי יד (ס) עווָאס

 הָלָּבְטִמ ,רֶגָנ ,םַגֲא יד (ס) עקלשזַאס

 חַּיִּפ יד (ס) עשזַאס

 יאֵתְּבַׁש רעד ןרוטַאס

 ןטָס רעד (ןע) ןיטַאס
 -ִל קֶרָּב הֵּוַׁש װ ןריניטַאס

 ,קּוּפָס ,ַחּור תַרֹק יד (ס) עיצקַאּפסיטַאס

 הֶאְנִה ,תהנ
 ריִטָס ,לֵלֹוה ,ריִעָׂש רעד (}) ריטַאס

 ֹס

 גַעֹול ,ץֵקֹוע ,יִריִטָס ידַא שיריטַאס

 הָריִטָס יד (ס) עריטַאס

 הָרּורְּג ;ןָיְול ,ןֹויְוִל רעד ({) טילעטַאס
 הָגֹומ ,ץֵמ ,ןָדֹור ,קיִצַמ רעד (}) ּפַארטַאס

 ןיִרָכָס רעד ןירַאכַאס

 ָדדְׂשמ ,הָמָחְתַמ ,דֵרְגַמ (ס) עכָאס
 דיִחָי י"ע עֶצֶבֶמ ,ֹולֹוס לָׁש ודַא ָאלָאס
 ולֹוס רעד (ס) ָאלָאס
 ריִמָז רעד (ןע) ײװָאלָאס
 הָיְבּוּבְרִע :טֶלָס רעד (ן) טַאלַאס
 הָּסַח רעד (|) טַאלַאס-רעטעלב --

 לָּבַתְמ קיִנְקִנ ,יִמָלָס רעד (ס) ימַאלַאס
 םֶלּוא ,ןיִלְקַרְט רעד (ןע) ןָאלַאס
 יִניֵלְקַרְט ידַא קיטרַאנָאלַאס
 הָזק ,הָרְתִי יד (ס) ָאדלַאס

 ׁשיִא ,אָבָצ ׁשיִא ,לָּיַח רעד (}) טַאדלָאס

 יאֵרּוט ,סַּנְלַק ,הָמָחְלִמ
 זּוּזק (ןע) גנורידלַאס
 זזִק ײ ןרידלַאס
 הָוְרַמ יד (ס) ַאיװלַאס
 חָּטַמ יד (ס) עוװלַאס
 דּוּלַס ,דֹובָּכ ןֵּתַמ ,הָכָרְּב רעד (}) טולַאס

 הָעָּדְצַה יד (ןע) גנוריטולַאס
 ַעֵּדְּצַה װ ןריטולַאס

 ,ןָתיִא ,ביִצֵי ,יֵׁשְקִמ ,קָצּומ ידַא דילָאס
 ִדיִלֹוס
 ןָתֲחנ ,ןֵגֹוה ידַא דילָאס
 תּוהַּדְזַה יד (ןע) גנוריזירַאדילָאס
 הֵהְַּזִה י ךיז ןריזירַאדילָאס



 שיגָאלָאיצָאס -- טעטירַאדילָאס

 ,הָדיִקְׁש ,תּוּדְחַא יד ({) טעטירַאדילָאס
 תּויְרָדיִלֹוס ,תּוריִסְמ

 ,תּוביִצַי ,תּוקָצּומ יד ({) טײקדילָאס
 תּונָתֲחַנ ,תּוניִגֲה ;תּונָתיֵא

 יִרָדְיִלֹוס ,דָחֶאְמ ,יִתּוּדְחַא ידַא שירַאדילָאס

 רּוׁשְרַׁש רעד (ס) רעטילָאס

 ןָלֹוס רעד (}) טסילָאס

 תיִּתְלִא רעד ןָאמלַאס

 םֵחִמ רעד (|) רַאװָאמַאס

 יִרּורֲהַס רעד (}) לובמַאנמָאס

 תּויִרּורֲהַס רעד (ןע) םזילובמַאנמָאס

 םָצֵעְּב ,ֹומְצַע ֹותֹוא ידַא עמַאס

 הָפיֵטְק רעד (}) טעמַאס

 יִתָפיֵטְק ידַא קיטעמַאס

 תּופיֵטק יד 0 טײקיטעמַאס

 (חרפ) רָמָתְו-ןֹונְמַא ,לֶגָס סָאד (ךע) לטעמַאס
 יִתָפיִטְק ידַא ןטעמַאס

 אּוה ,רֹוהָט ,יִּתְמֲא ידַא ענדָארעמַאס

 ֹומְצַעְּב
 תיֵּב ,הָאָרְבַה תיֵּב רעד (ס) םוירָאטַאנַאס

 הָאָרְבִמ ,ַעֹוגְרַמ
 תיֵּב ,הָאָרְבַה תיֵּב יד (ס) עירָאטַאנַאס

 הָאָרְבִמ ,ַעֹוגְרַמ
 גָזִמ םַח רעד (ס) קיניװגנַאס
 םַח גֶזֶמִּב ידַא שיניװגנַאס
 לֶּדְנַס רעד (}) לַאדנַאס

 תיִסֵרְּת סָאד (ךע) לדנעב-לַאדנַאס

 ָךֹורָׂש רעד (ס) ןעמיר-לַאדנַאס

 הָניִחְּב ,ׁשּוׁשְּג ,בָאְׁשִמ יד (ןע) גנורידנָאס

 ןֹחָּב ,ׁשׁשֶּג ,בֹאָׁש װ ןרידנָאס

 םֹּנְלַא רעד (רעמייב) םיױבלדנַאס

 ׁשֹוׁשָּג יד (ס) עדנָאס
 תַריִמְׁש ,הָאּורְבַּת יד (ס) עיצַאטינַאס

 תּואיִרְּבַה

 יאְקָנּולֲא ,ׁשָּבַח ,ׁשֵבֹוח רעד (}) רַאטינַאס
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 יִרָטיִנְס ,יִאּורְבַּת ידַא שירַאטינַאס
 ,תּויָאּורְבַּת ,תּוׁשְבֹוח יד טײקשירַאטינַאס

 תּויִרָטיִנָס
 הָאָרְבַה יד (ןע) גנורינַאס

 אֵרְבַה װ ןרינַאס

 בָהָז ריִׁש רעד (}) טענָאס

 ִּתְרָסָמ ,ׁשָּדִקְמ ידַא טרינָאיצקנַאס
 -ִל ףֵקֹּת ןתָנ ,רֵׁשֲא ,שֵּדִק יי ןרינָאיצקנַאס

 חיִטְבַמ יאֵנְּת ,תּובָּיַחְתִה יד (ס) עיצקנַאס

 ריִצ ,בָטֹר רעד (}) סָאס

 ִָּבַרְטְצִא ,יִנָרָא ידַא עווָאנסָאס
 רָבֹונְצ ,ןֵרֹא יד (ס) ענסָאס

 ןְרֹא לָׁש ,יִנָרֶא -ענסָאס
 (תודבכב) ףּוׁשָנ ,םּוׁשַנ יד (ןע) גנוּפָאס

 (תודבכב) םָׁשָנ יד עּפָאס

 ,ףֵּׁשַנ ,םֵּׁשַנְתַה ,תּודֵבְכִּב םֵּׁשַנ וו ןעּפָאס

 ףֵׁשַנְתֶה

 (הסדנה ליחב) ץּולָח רעד (}) רעּפַאס

 הָסָּדְנַה ליִח יד (ןע) גנולײטּפָא-ןרעּפַאס
 ןֶרֶּפֹוס רעד (ןע) ןַארּפָאס

 הָאָעְטַה ,הָיָעְטַה ,םֶסיִפֹוס רעד (ןע) םזיפָאס
 ,ןֶלֶּפְלַּפ ,ֹותּוחְקִפְּב הָעְטַמ רעד ({) טסיפָאס

 ֵלְִָּּפ
 ,הָיָעְטַה ,תּומְּכַחְתִה רעד םזיציטסיפָאס

 תּונָלְֶּלַּפ
 ,תּומְּכַחְתִה יד (ןע) גנוריציטסיפָאס

 הָָעְטַה ,תּולְפְלַּפְתִה
 יִעְטִמ לּוּפְלְּפ יד קיטסיפָאס
 יָנְלֶפלַּפ ,םָּכָחְמ ,יִטְסיִפֹוס ידַא שיטסיפָאס
 ןֹוניִריִּפְנַס ,ריִּפַס רעד (|) ריֿפַאס

 הָּפַס יד (ס) עפָאס

 ִלָיְצֹוס ,יִתָרבֶח ,יֵרּוּבִצ ידַא לַאיצָאס
 גולֹויְצֹוס רעד (ן) גָאלָאיצָאס
 ָיְגֹולֹויְצֹוס יד עיגָאלָאיצָאס
 ָגֹוֹויְצֹוס ידַא שיגָאלָאיצָאס
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 תיִלָיְצֹוס הָדֹובֲע יד ({) טעברַא-לַאיצָאס

 הָרְכָחַה עַּדַמ יד (ן) טפַאשנסיװ-לַאיצָאס
 תּונָפְּתַׁש רעד םזילַאיצָאס

 הָיְצַילְיְצֹוס ,תּורְבִח יד עיצַאזילַאיצָאס

 ןֶפְּתַׁש רעד (}) טסילַאיצָאס
 דַעַס יד (ןע) גנוגרָאזרַאפ-עלַאיצָאס
 חּוטְּב יד (ןע) גנורעכיזרַאפ עלַאיצָאס

 ילָצֹוס
 ץיִמ רעד (}) קָאס
 הֶזיִא ידַא ַא רַאפ סָאװ -מ רוציק ַארַאס

 הָרּוּד יד עגרָאס
 ןיִּדְרַס רעד (ןע) ןידרַאס

 לֵיַּד ,ׁשיִּגַמ ,רֵצְלֶמ רעד (ס) רעװרַאס

 לּויִּד ,תּורָצְלִמ יד טפַאשרעװרַאס
 תּוכיִא ,ביִט ,ןיִמ ,גּוס רעד ({) טרָאס

 הָריִרְּב ,ןּויִמ ,גּוּוס יד (ןע) גנוריטרָאס

 רֶרבִמ ,ןָּיִמְמ ,גּיִסְמ ,גָּנִסְמ ידַא טריטרָאס
 תֶנֵיַמְמ יד (ןע) ןישַאמ-ריטרָאס
 רֹרָּב ,גֵּיַס ,ןֵּיַמ װ ןריטרָאס

 קֵדֹוּב ,רֵרֹוּב ,ןַּיַמ רעד (ס) רעריטרָאס

 תּונְצְקַע ,תּונְצְקֹוע רעד (ןעמ) םזַאקרַאס

 יִנָצְקַע ידַא שיטסַאקרַאס
 לָחּוּד רעד (}) לָאקיסקַאס

 הָריִפְס ,הָביִבְס יד (תו) הביבס

 ןָלְבַס ,יִנָלְבַס ידַא שינלבס

 תּונָלְבַס יד טייקשינלבס
 ןיִּד ,הָרָבְס יד (ס) ארבס
 לֹוּגָס ,לֹוגְס רעד (ס) לוגס

 יִלֹוגְס ידַא קידלוגס
 םֹודְס תַּטִמ סָאד (ךע) לטעב-םודס

 תּויָמֹודְס יד טייקשימודס

 בָּצַמ ,רֶטְׁשִמ ,רּוּדְס ,רֶדֵס רעד (םי) רדס

 ןיִקָּת ,רֶּדְסִמ ידַא קידרדס
 הָׁשָרָּפ ,הָרְדָס יד (ס) הרדס

 גּוַס ,רֹדָס ,רֶּדַס וי ןרדס

 קידתודוס -- טעברַאילַאיצָאס

 הָנְׁשִמ -בוס

 ןָיְתַּבַׁש רעד (סע) קינטָאבוס

 תִיִלֹוק-תַּת ידַא שיטסוקַאבוס

 תַעַמְׁשִמ יד (ס) עיצַאנידרָאבוס

 עֶמְׁשִמְמ ,רֶטְׁשֶמְמ ידַא טרינידרָאבוס
 ַעּויְס ,קָנֲעַמ יד (ן) ץנעוובוס

 ַעֵיַס װ ןרינָאיצנעוװבוס

 ַעּויָס ,קֶנַעַמ יד (ס) עיצנעוובוס

 ךַר ,גֹנֶע ,ןיִנָא ,ןיִדָע ידַא לעטבוס

 ,תַעַּדַה תּוניִנֲא ,תּוניִדֲע יד (ן) טייקלעטבוס
 ךר ,תּוסיִנְטְסיִא

 ;(קודקדב) אּוׂשָנ ,אֵׂשֹונ רעד ({) טקעיבוס

 תֶרֶׁשְמ
 ,קודקדב) יִאּוׂשְנ ,יִאְׂשֹונ ידַא וויטקעיבוס

 יִביִטְקִנְּבּוס
 תיִׁשיִא הָּיִנְּפ ,תּויְסֲחַי יד טייקוויטקעיכוס

 הָנְׁשִמ רּיַּד רעד (}) רָאטַאקָאלבוס
 לֹבָס װ ןַײז לבוס

 תֶלֶלֹוצ יד (ןע) ןירַאמבוס

 ,תּוׁשָּמַמ ,םָצָע-םֵׁש רעד (}) וויטנַאטסבוס

 יִאָמְּצַע רָבָּד
 רֵּקִע ,רֶמֹח ,םָצֵע רעד (}) ץנַאטסבוס

 ,הָרּומְּת ,ףיִלֲחַּת רעד (|) טוטיטסבוס

 םֹוקְמִּב

 ףֵלְחַּת ,ףֵלֲחַה װ ןריוטיטסבוס

 הָרְזִע ,קָנֲעַמ ,ַעּויִס יד (ס) עידיסבוס

 קָנֲעַמ ,ןָּתַמ ,הָכיִמְּת יד (ןע) גנורידיסבוס

 ַעּויְס קְנֲעַה יי ןרידיסבוס

 הָנְׁשִמ תַדֲעַו יד (ס) עיסימָאקבוס
 הָבָׁשֲחַמ רֵרֹועְמ ידַא וויטסעגוס
 תַעָּצַה ,הָעָּפְׁשַה יד (ס) עיצַארעגוס

 תֹונֹויְעַר

 בֹּלַל סֶנָכַה ,ַעָּפְׁשַה וי ןרירעגוס

 ןּופָׂש ,זָר ,דֹוס רעד (תו) דוס

 ֵרֹוּתְסִמ ,יִדֹוס ידַא קידתודוס



 טייקשעדַאטס -- טייקידתודוס

 תויִדֹוס ,ןיִרֹוּתְסִמ יד (}) סייקידתודוס

 ׁשֵחַלְתִה ,דֵּיַּתְסִה ,דֵדֹוּתְסִה י ךיז ןדוס

 תֹועְּדַה לָכְל גָאק רָאוו'ס

 ;ְךֶלֶמ ,טיִּלַׁש ,ןֹוּבִר רעד (ןע) ןערעווּוס

 (עבטמ  ןְרְבֹוס

 הָכָלְמַמ ,ןֹוטְלִׁש ,תּונֹוּבִר יד טעטינערעווּוס

 אֵיְלַמָּפ ,הָיְלַמָּפ יד (ס) עטיווס

 הָקיִרְׁש רעד שטשיווס

 קֹרָׁש װ ןעשטשיווס

 עֶזיִמ ,רָדּוס רעד (ס) רעטצווס

 הָליִלֲע רעד ({) שעשזוס

 רָּגַּת ,רֵחֹוס רעד (םי) רחוס

 יִרָחְסִמ ידַא שירחוס

 תּוּיְרָחֶסִמ יד ({) טייקשירחוס

 תֹונֹוז הֵעֹור רעד ({) רענעטוס

 (םייח-לעב) קֶלָּד רעד (ןע) לביוס

 קֶלְּדַה תַוְרַּפִמ יּוׂשָע ידַא ןלעביוס
 לֶהֹא ,הָּכֶס יד (תו) הּכוס

 ףיִסָאָה גַח ,תֹוּכִּסַה גַח תוּכוס

 תֹוּכָס לֶׁש ידַא קידתוּכוס

 ףָחַׁשְמ רעד (ס) רעקיטָאכוס

 ףָחַׁשְמ ידַא ענטָאכוס

 תֶלֶּלַּת ,תָפָחַׁש יד (ס) עטָאכוס

 ןיִפּוּת ,םיִנָצ רעד (סע) רַאכוס

 ןְטְלּוס רעד (ןע) ןַאטלוס

 לֹּכַה ְּךֵס .םּוּכִס יד (ןע) גנורימוס

 םָּכְסֶמ ידַא טרימוס

 םָּכַס װ ןרימוס

 ְךֹמָס ו ןַײז ךמוס

 ְךֵּמַּתְסִה װ ךיז ןַײז ךמוס

 בּוצָע ,רֶדֹוק ידַא ענמוס

 ְךֶס ,םֶכָס ,םּוכְס יד (ס) עמוס

 הָקָסְפַה ,הָתָּבְׁשַה יד (ןע) גנורידנעּפסוס

 תיִּנַמְ
 תיִּגַמְז קֵסֶּפַה ,הֵעְׁשַה װ ןרידנעּפסוס
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 לַעֵמ ,יִּלִע ,ןֹויְלֶע ידַא רעּפוס

 תַּגְרַּד ,הָגָלְפַהַה ְּךֶרֵע רעד (}) וויטַאלרעּפוס

 איִׂש ,גָלְפַּמַ
 ,הָלָּכ ,הֶצָק ,הָצֵק ,ץֵק ,ףֹוס רעד ({) ףוס

 אָפיֵס ,סָפֶא ,קיִלְס
 ףֹוס-ףֹוס ףוס-לּכ-ףוס

 יד ִלְּב דַע ףוס ַא ןָא --
 יִפֹוס -ףוס

 ןוּפס ,הָרֹוק יֵמְׁש ,הֶרָקִּת רעד () טיפוס
 תיִפֹוס ,תָמּיִס רעד ({) סקיפוס
 ןֶׁשְחַל רעד (}) רָאלפוס

 תּונָׁשְחַל יד (ןע) גנורילפוס
 ׁשֵחַל װ ןרילפוס

 הָרּומְּת ,תֶלָבֹונ ,ףיִלֲחַּת רעד (|) טַאגָארוס

 ליִעְמ רעד (|) טודרוס

 הָעָּתְּפַה רעד (}) זירּפרוס

 רֵתָס װ ןַײז רתוס

 הָיְטַמְקַרְּפ ,תֶלֹּכְרַמ ,הָרֹוחְס יד (תו) הרוחס

 ,ןָחיֵא ,ביִצֵי ,תּועיִבְקִּב ,ַעּובְק ידַא ליבַאטס

 אָמָיְק רַּב ,הִיִמָּת
 ,בּוצִי ,תּוביִצַי יד (ס) עיצַאזיליבַאטס

 תּונָתיִא

 בַצֵי וו ןריזיליבַאטס
 תּונָחיִא ;תּוביִצַי יד ({) טעטיליבַאטס

 ,יִדיִמְּת רעד (עליבַאטס) רעליבַאטס

 אָמָיְק רַּב ,אָמָיִקִּב ,ןָתיִא ,ַעּובֲק
 ,תּועיִבְק ,תּודיִמְּת יד (}) טייקליבַאטס

 אָמָיְק ,עֵבָק
 ןּּתִמ ,ןֹואָּפִק ,קּוּתְׁש יד (ס) עיצַאנגַאטס

 ןֵּבְתַמ יד (ס) עלָאדָאטס

 (הדימ) הָיְדַטְס ; ןֹויְדַטְצִא רעד (ןע) ןָאידַאטס

 הָּגְרַּד ,בָלָׁש יד (ס) עידַאטס

 ליִחְנ ,רֶדֵע יד (ס) עדַאטס

 יִרְדָע ידַא קיטרַאעדַאטס

 תּויִרְדֶע יד (}) טיײקשעדַאטס
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 תיִתּוּכאָלְמ הָכָרְּב ,הָכֵרְּב רעד (|) ווָאטס

 קָתְו רעד (}) שזַאטס

 תּוקיִתָו ,תּוקְּתַוְתִה יד (ןע) גנורישזַאטס

 קיִתָו ידַא טרישזַאטס

 קָתְו רֹבָע װ ןרישזַאטס

 קיִתָו ,ריִכָּב רעד (}) רעשזַאטס

 תֹונֵקַּת רֶפס ,הָנָּקִּת רעד ({) טוטַאטס

 הָקְזֲח ,הָּדְמִע ,דָמַעַמ רעד סוטַאטס

 תּומְּד ,לֶסָּפ יד (ס) עוטַאטס

 הָבּוצֲח רעד (}) ויטַאטס

 בָצְנ ,הֶזֲחַמְּב ןֶלֵהְקַמ רעד (}) טסיטַאטס

 הקיִטְסיִטָטְס יד (סע) קיטסיטַאטס

 ןְקיִטְסיִטְטְס ,דֵּקַּפ רעד (ס) רעקיטסיטַאטס

 ןְלֵהְקַמְּכ הֶזֲחַמְּב ַעֵפֹוה װ ןריטסיטַאטס

 יִטְסיִטָטְס ידַא שיטסיטַאטס
 הָקיִטְטְס יד קיטַאטס

 םיִבֹוט ןֶּב ,טיִׁשְכַּת רעד (ס) קיטַאטס

 יֵטָטְס ידַא שיטַאטס

 תּוביִׁשֲח רֵמֹוא ידַא ענשטעטַאטס

 יֵאֹוטְס רעד (ס) רעקִיָאטס

 יאֹוטְס ידַא שִיָאטס

 ףיִקָז רעד (}) טיטגַאלַאטס
 ףיִטָנ רעד (}) טימגַאלַאטס

 רֶּגַנ רעד (ס) רעילָאטס
 ָּיְִּגַנ רעד ({) טַאטשרַאװ-רעילָאטס
 תּורְּגַנ יד ַײרעילָאטס
 הָלְמִׂשְּב ןָתֹמַה םּוחְּת רעד (ןע) ןָאטס

 ןֵקָּת רעד (}) דרַאדנַאטס

 הָניִקְּת ,ןּונְקִּת יד עיצַאזידרַאדנַאטס

 ןּונְקִּת יד (ןע) גנוריזידרַאדנַאטס

 ןֵקָּת לֶׁש ,יִנֵקִּת ידַא טריזידרַאדנַאטס
 ןֵקָּת ַעֹבִק ,ןֵגְקַּת יי ןריזידרַאדנַאטס

 הֵּיִזֲח רעד (סע) קינַאטס

 הָנֲחַּת יד (ס) עיצנַאטס
 יד: =

 !דֹמָע טניא ּפָאטס

 שיטסיליטס -- ווָאטס

 רֶצָעדְןֹועְׁש רעד (ס) רעגײז-רעּפָאטס

 בָצֵמ ,דֶמֹע יד גנורינָאיצַאטס

 דֵמַעַה ,דֵקֶפַה ,הֹנָח װ ןרינָאיצַאטס

 הָנֲחַּת יד (ס) עיצַאטס

 תֹוקּותְנ ידַא ָאטַאקָאטס
 הקִיְנְז ,קּוּנִז רעד (}) טרַאטס

 קֶּנַז װ ןריטרַאטס

 ץיִרֵמ ,ַעְנְתַמ רעד (ס) רעטרַאטס

 לּולְסַמ ,קיּנְּזַה וק רעד (}) סַאּפטרַאטס

 קֵּפְסַה װ ןעשטרַאטס

 ְּדַּתְׁשִה װ ךיז ןערַאטס

 ָּפלֶא ,הָדֹובֲע-רַדֲח ,הָיְלְטַא יד (ס) ָאידוטס
 הָיְגּוס ,אָיְגּוס ,רֵקְחֶמ רעד (ס) םוידוטס

 טְנָדּוטְס ,דיִמְלַּת רעד (}) טנעדוטס

 ןֵּבְתַמ ,הָמְרַעע רעד (}) גיוטס

 טֹומ רעד (ן) ּפיוטס

 "גנָּבְז" ,הָּמֵלֲהַמ ,הָּכַמ רעד (סע) קַאסוטס

 ריִזְרַז רעד ({) רוטס

 לֶיַּד רעד (}) דרַאויטס

 תֶלֶּיַד יד (סע) סעדרַאויטס
 ? ןֵכָּתִיֲה ? הֶז ְךיֵא טניא שטַײט'ס

 רֶדֵע ,הָקֲהַל יד (ס) עַײטס

 יַד היָה ,קֶּפֶסַה װ ןעַײטס

 ןָתיִא יד (ס) עיכיטס

 יָנָתיִא ידַא שיכיטס

 ןֹונְגס רעד (}) ליטס

 תּויָנֹונְגִס יד טײקיטרַאליטס

 יֵנֹונְגֶס ידַא קיטרַאליטס
 ןֵנְגַסְמ רעד (}) רָאטַאזיליטס

 ַחּוּסְנ ,ןּונְגִס יד (ןע) גנוריזיליטס
 תּוחְּסַנְתִה

 חָּסנִמ ןָנְִסִמ ידא טריזיליטס
 ַחֵּסִנ ,ןֵנְגַס יו ןריזיליטס

 הֵּסַנְמ ,ןֵנְגַסְּמ רעד ({) טסיליטס

 יָנֹונְגִס ידַא שיטסיליטס



 הביס -- לומיטס

 ףֹונָמ ,ץיִרְמַּת ,ןּוּבְרִּד רעד ({) לומיטס

 ןּוּבְרִּד ,ץיִרְמַּת רעד (|) טנַאלומיטס

 ץֶרְמִמ ,ןְָּרִדְמ ידִא טרילומיטס
 ַעֵנָה ,בֵבֹוּד ,ץֶרֶמַה ,ןֵּבְרַּד יי ןרילומיטס

 קקר יִגְּד צמ סעקניטס

 לֵּבַקְמַה דיִמְלַּת רעד (}) טנַאידנעּפיטס

 הָּגְלִמ
 הָיְדִנְּפיִטְס ,הֶּגְלִמ (ס) עידנעּפיטס

 רַטְנַקְמ ,ףֶצֵחְתִמ ידַא שידריטס
 רּוטְנק ,תּופְצַחְתֶה סָאד סעדריטס

 לֹועְׁשִמ ,ליִבְׁש יד (ס) עקשזעטס

 -בּוּבַא ,תַּכְסַמ רעד 60 ּפָאקסָאטעטס

 םיִאְפֹור

 יֵמְׁש ,ןּוּפִס ,הָרֹוק ,הָרְקִּת יד (ס) עילעטס
 הָרֹוק

 ןָלְגע ,ןֶּלַגְלַּג רעד (ס) ךַאמלעטס

 ׁשיִטַּב רעד (ס) רעּפמעטס

 ׁשֶתֹּכ יד (ס) עקּפמעטס
 הָּמִרְנֹונָטְס רעד (סע) םַארגָאנעטס
 ןֶרְצִק רעד (}) ףַארגָאנעטס

 ןֶרְצִק רעד (}) טסיּפַארגָאנעטס
 תּונָרְצַק יד (ס) עיפַארגָאנעטס
 תּונְרְצַקְּב םֹׂשָר ,ןֵרֶצִק יי ןריפַארגָאנעטס
 יָנָרְצִק ידַא שיפַארגָאנעטס
 ןָבְתַּכ רעד (}) טסיּפיטַאנעטס

 טְרָס יד (ס) עגנעטס

 הָלֵּפְכַׁש ,הָּיְִוֲעַׁש רעד (ןע) לצנעטס

 הָבָרֲע רעד (סע) ּפעטס

 רּוּבִצ ,רָבֹצ ,רֶבָצ ,הָמְרַע יד (ס) עטרעטס

 לּוּב יד (ס) עטרעטס-האובת --
 רָּקִעְמ ,רֵקָע ידַא לירעטס
 רּוטְסֶפֶל ןֵקְתִמ רעד (ס) רָאטַאזילירעטס
 רּוטְסִּפ ,רּוּקִע יד (ס) עיצַאזילירעטס

 רּוטְסִּפ ,רּוּקִע װ (ןע) גנוריזילירעטס

 רֶטְסֶפְמ ,רּוקָע ,רֵּקֲעְמ ידַא טריזילירעטס
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 רַטְסַּפ ,רֹּקַע יי ןריזילירעטס

 רּוקָע ,רָּקִעְמ ,רֶטְסָפְמ ידַא לירעטס
 ןָכּוּד רעד (סע) ןַאגַארטס

 ןֶסיִסְכַט ,גָטֶרְטְסַא רעד (ן) געטַארטס

 ,סיִסְכַּת ,הָיְגָטְרְטְסַא יד (ס) עיגעטַארטס

 תּונָסיִסְכַּת

 יִסיִסְכַּת ,יִגָטָרְטְסַא ידַא שיגעטַארטס

 ַחּוטְּב ןֵכֹוס רעד (ן) טנעגַא-ריכַארטס

 ַחּוטְבִא ,ַחּוטִּב יד (ןע) גנוריכַארטס

 חָטְבַא .ַחֵטַּב װ ןריכַארטס
 חַרֵק ףיִטְנ יד (ס) עילּפמָארטס

 (רישב) תִיַּב ,הָזּורֲח רעד () ףָארטס

 םּויִא רעד (סעקנ) קענושַארטס
 ליִלְחַּד יד (ס) עלדישַארטס

 םָּיַא װ ןעשַארטס

 בֶבֶׁש ,בָבְׁש יד (ס) עקשזורטס
 ןִוְכַמ ,ןָנְוַּכ רעד (ס) רעיורטס

 הָמיִנ ,רָתיֵמ יד (ס) ענורטס

 -יִלָּכ רעד (}) טנעמורטסניא-סענורטס

 תֶׁשֶק
 טֵרְּפַמ סָאד (ךע) לרעטייל-סענורטס
 דּודֲעַר רעד רעטיצ-ענורטס

 (עצּפ לש) דֶלֶּג רעד (ן) ּפורטס

 תיִנְבַּת ,הָרּוצ ,הָנְבִמ יד (}) רוטקורטס
 ְִנִּב לָׁש ,יִחיִנְבַּת ,יִנְבִמ ידַא לערוטקורטס
 םֶּלֶס ,הָבָלְכַה יד (ס) עגירטס

 בֵלְכַה װ ןעוועגירטס

 הָתיִבְׁש רעד (}) קַײרטס

 הָתיִבְׁש רָפֵמ רעד (ס) רעכערבקַײרטס

 תֹבָׁש װ ןקַײרטס

 תַבֹוׁש רעד (ס) רעקַײרטס

 בָחְרֶּמַה תַסְּדְנַה יד עירטעמָאערטס
 חַרֶק ףיִטְנ סָאד (ךע) לּפמערטס

 קָחְרֶמ ,הָביִבְס ,רֹוזָא יד (ס) עפערטס
 קּוּמַנ ,בֵּבַסְמ ,הָלִע ,הָּבִס יד (תו) הביס
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 יִתָּבִס ידַא קידהביס

 -תַמיִתֲח :(הקיזומב) תיִנָמיִס יד (}) רוטַאנגיס

:0 
 הָריִפְצ ,הָקָעְזַא ,תֹוא רעד (ן) לַאנגיס

 תַתֹואְמ רעד (}) רָאטַאזילַאנגיס

 תּוּתִא יד (ןע) גנוריזילַאנגיס
 תֹוא ןֹחָנ ,תָתֹוא ,תַּתַא ײ ןריזילַאנגיס

 רֶׁשֵק ,תָּתַא רעד (|) טסילַאנגיס
 דֹוק ,ןֶפֹצ רעד (ןע) םעטסיס-ןלַאנגיס

 תּוּתִא

 הקָנַּפְׁשּוּג ,תַעַּבַט ,םָתֹוח רעד (}) טענגיס

 גֹועָמ יד (ס) עגיס
 (תופוע ליבשב) הָביִׁשְי ׁשֶרֵק יד (ס) עלעדיס

 םּוּיְס רעד (ס) םויס

 בָּצֵמ יד (ס) עיצַאוטיס
 בֹוט בֶּצֵמְּב ידַא טריאוטיס ,טרייוטיס

 םַּג וופ ייס

 ךָּכ ךיבּו ּךָּכ ןיֵּב יוו ַײס

 ךָּכ ןיֵבּו ְּךָּכ ןיֵּב יײס יו ַײס
 ...םַגְו ...םַּג ...ַײס ...ַײס
 דַבְּלִמ ,אל םִא ,ןֵּכ םִא אָלֶא נָאק ןדַײס

 םֵׁשֹור ,םֶרְגֹומְסיִס רעד (ןע) םַארגָאמסיײס

 תֹודיִעְר

 דַעַרְדַמ ,ׁשַעַרְדַמ רעד 60 ףַארגָאמסיײס

 יִׁשֲעַר ידַא שימסייס

 תֶפֶּסַּכ רעד (}) ףייס

 ְךּוסְכָס רעד (םי) ךוסכיס

 יִכּוסְכֶס ידַא קידכוסכיס

 הָצְמְחַה לֵּדְגִמ רעד (ס) ָאליס
 הֵטַּב ,דֵּגְבַא װ ןריזיבַאליס

 הָרָבֲה יד (ס) עבַאליס
 ׁשֵּקֶה רעד (ןע) םזיגָאליס
 ׁשאֹר גַח ףָׁשֶנ רעד טנוװָא-רעטסעווליס

 (ירצונה) הָנָּׁשַה

 תיִלָלְצ ,תיִּלִצ רעד 60 טעוליס

 שימינָאניס -- קידהביס

 ַעֹרָּפ װי ןקוליס
 ןֶרֹוצ רעד ןָאקיליס

 יָנָרֹוצ ידַא שינָאקיליס
 לֶמָס רעד (}) לָאבמיס

 לּוּמְס יד עיצַאזילָאבמיס

 לָּמֶסֶמ ידַא טריזילָאבמיס
 לָּמַס װ ןריזילָאבמיס
 יִלָמֶס ידַא שילָאבמיס

 תּויְלְמִס יד (}) טייקשילָאבמיס
 םיִנָּפ דיִמַעַמ רעד (}) טנַאלומיס

 יָּכ הֵאָרֵה ,םיִנָּפ דֵמֲעַה װ ןרילומיס

 תֹוא ,ןָמיִס רעד (םי) ןמיס

 םיִאָּת ,יִרְטָמיִס ידַא לַארטעמיס
 ,םָאְתִמ ,םַאּת ,םּואֵּת יד (ס) עירטעמיס

 תּומיִאְּת

 םָאֹתְמ ,םַאּת ,םּואָּת ידַא שירטעמיס

 םָאְתִמ יד טייקשירטעמיס

 לֹנָע ןָחְלַׁש ,ןֹויְזוּפְמיִס רעד םויזָאּפמיס

 בֶּבַח ,בֹבָח ,דהָא ו ןריזיטַאּפמיס

 הָדֲהַא ,הָּבִח יד (ס) עיטַאּפמיס

 ,דֵהֹוא ,רֵחֹוׁש רעד (ס) רעקיטַאּפמיס

 בֵהֹוא ,בֵבֹוח ,ץירַעַמ

 ֵנָּנִח ,ביִבָח ,דּומֲח ,דּוהָא ידַא שיטַאּפמיס

 בּוּבִל ,הָדֲהַא יד (|) טײקשיטַאּפמיס

 אָצְמִמ ,תָנֹמְסִּת ,ןָמיִס רעד (ןע) סָאטּפמיס

 רֵׂשַבְמ ,יִנָמיִס ,יִנָיְפֶא ידַא שיטַאמָאטּפמיס

 םּואָּת ,הָיְנֹופְמיִס יד (ס) עינָאפמיס

 םיִליִלְצ
 יָנֹופְמיִס ידַא שינָאפמיס

 תֶסֶנְּכ תיֵּב לָׁש ידַא לַאגָאגַאניס
 (ידרח אֹל) תֶסֶנְּכ תיֵּב יד (ס) עגָאגַאניס

 הֶהֵז ,ףֶּדְרִנ ידַא םינָאניס

 ,תֶפָּדְרִנ הָּלִמ ,ףֶּדְרִנ םֵׁש יעד (ןע) םינָאניס

 הָהַז םֵׁש

 ףָּדְרִנ ידַא שימינָאניס



 דַאילס -- טייקשימינָאניס

 תּופָּדְרִנ יד (}) טייקשימינָאניס

 דּוּגֶא ,רָבָח ,תּודְּגַאְתִה רעד (}) טַאקידניס

 םיִנָרַי
 תּודְּגַאְתֶה רֹצִי וי ןריקידניס

 סּוניִס- ,תַּג רעד (}) סוניס

 תֶרֶּדַסְמ תָכְרַעַמ ,ריִּבְחַּת רעד (|) סקַאניס

 יִריֵּבְחַּת ידַא שיסקַאניס

 תָפֹרְצִּת ,גּוּזִמ ,הָזָּתְניִס רעד (סע) זעטניס

 ףֵרֶצ ,דֵחַא ,גּזַמ װ ןריזעטניס

 יִטָּתְניִס ידַא שיטעטניס

 הָּפקִנ ,ףֵֶקָנ ,הָרּוּבַח (סע) קַאיניס

 םָאֹתְמ ,יִנֹורְּכְניִס ידַא ןָארכניס

 ,ןּונְוִּכ ,ןּורְּכְנִס יד (ס) עיצַאזינָארכניס

 םּואֵּת

 ,ןּונְוִּכ ,ןּורְּכְנִס יד (ןע) גנוריזינָארכניס

 םּואֵּת

 יִלֹוקיִאְר ,םָאֹתֶמ ידַא טריזינָארכניס

 םאָּת ,ןֵנְוַּכ ְֵרְּכְנַס וי ןריזינָארכניס

 תַנֹמְזִּת רעד (ןע) םזינָארכניס

 ַעֹונְלֹוק רעד (ס} ַאמעניס

 הָׁשָרְפַא יד (ס) עיצערקניס

 תיִסיֵּכ רעד (סע) טסיס

 רֶדָס ,תָכְרֲעַמ ,הָטיִׁש רעד (ןע) םעטסיס

 ,תּויִתָטיִׁש יד (ןע) גנוריזיטַאמעטסיס

 טּוּוש

 הָטיִׁשְּב ּךֹרָע וו ןריזיטַאמעטסיס

 הָטיִׁש לַעַּב ןָרָדֹוס רעד (ס) קיטַאמעטסיס
 ,יֵגָרְדַה ,הָנָרְדַהְּב ידַא שיטַאמעטסיס

 ינָרְּרַס ,יִתָסיִׁש

 ,הָגָרְדַה ,תּוּיִתָטיִׁש יד טײקשיטַאמעטסיס

 תּונְרְּדַס

 טְּוַׁש ,הָטיִׁשְּב ךֹרָע וי ןרימעטסיס

 הָליִלֲע יד (ס) הׂשעמהד-רוּפיס

 יִתָליִלֲע ידַא קידהׂשעמה'רוּפיס

 לּובּכ ,הָּתְׁשִג רעד (ןע) ןָאפיס
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 יִפֹויְּד ,טיִבּויד

 תֶבֶּגַע הֵלֹוח רעד (ס) רעקיטיליפיס

 תֶבֶּגַע רעד (}) סיליפיס
 ַעֵּתְרַה ,ׁשֵחַל יי ןעקיס

 ׁשּוחְל סָאד (|) שינעקיס

 תיִּתָׁש רעד (ן) טעטסקיס
 ,תּומָּלַח ,ףיִרְׂש ,ףֶרֶׂש רעד (ן) ּפָאריס

 ּפֹוריִס

 ְךַרְבַא רעד סויריס

 םָרֲא ,הָיְרּוס יד עיריס

 יֵסְרּוס ,יִרּוס רעד (ס) רעיריס

 יֵסְרּוס ,יַרּוס ידַא שיריס

 תיִנֹוריִס ,תיַנֹוליִס ,רָפֹוצ יד (ס) ענעריס

 הָקָעְזַא ,הָריפְצ רעד (ןע) םרַאלַא-ענעריס
 ןָּכְסֶמ ידַא קידהנּכס

 ׁשֶפָנּב אֵנֹוׂש ,ןָּכִסְמ ידַא קידהשפנ-תנכס
 ןֹומֲה ,ןֹוה ,הָּבְרַה ודַא ְךֹס ַא ,ךס

 לֹּכַה ְךַס רעד (ןע) לּכה-ךס
 לֹּכַה ךֵס ,םּוכְס רעד (םי) םוכס

 תַעַּסַׁש יד (ס) עינערפָאזיכס
 ְךָכֶס רעד ךכס

 יִטּוטְרִׂש ,יִתָמָכְס ,יִדָלְׁש ידַא שיטַאמעכס

 ,הָמֵכְס ,הָטּויְט ,דְלֶׁש יד (ס) עמעכס

 םיִׁשְרַּת
 הָרְמיִמ ,הָמְסיִס רעד (ס) ןַאגָאלס
 יֵבָלְס רעד (}) ווַאלס

 קָבֹולְס רעד (}) קַאוװָאלס

 יֵבָלֶס ידַא שיװַאלס

 דַּכ רעד (ןע) יולס ,יָאלס

 (ץצב) גָרֲאַמ רעד (ןע) יולס ,יָאלס

 תֶנָצְנֶצ רעד קִיָאלס

 תיִּכַּפ ,תיִחֹולְצ סָאד (ךע) לקִיָאלס

 לָּבְמֶט :דּוּמַע רעד (סע) ּפולס
 הָבְקֶע רעד (סע) דַאילפ
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 סֵמָנ גְלָׁש ,תיִגּולְׁש יד (ס) עטָאילס

 טֹויְדֶה ןֹוׁשְל ,אָטְבִמ ,הָגָע רעד (ס) גנעלס
 ,ׁשֹור ,הָלֵעְרַּת ,לַעֵר ,סֶרָא רעד (ןע) םס

 הָרֹורְמ

 ףֶצָק יד (ס) עהַאמס

 ץֶצָמ ,הָקיַנ יד (ס) עקשטָאמס

 ץצָמ ,קֹּנָי װ ןעקשטָאמס

 תָּפַז (ס) רַאלָאמס

 תֶפֶז יד (ס) עלָאמס
 (געלב) רֶלְּדְנַס רעד (ס) ּפודעלָאמס

 ףֵּפַז ,תָּפַז ,תֹפָז װ ןעוועלָאמס
 תּותָּפַז יד יירעלָאמס
 ץצָמ ,קֹנָי וו ןעשטקָאמס

 ַחֵרְחַר י ןערָאמס

 ריִעָצ רַעַנ ;םָטֹח יִמ ,ףַאָה יִמ רעד קרַאמס

 (םירתימ ילכ לש) תֶׁשָק רעד (סע) קישטימס

 הָכיִמְס יד (תו) הכימס

 ('וכו רוניכ לש) תֶׁשְק רעד (סע) קימס

 'ס ,ְּךֶמָס תֹואָה יד/רעד (}) ךמס

 תַנְּמַׁש יד (ס) ענעטעמס

 םֶּמַס ,לַעְרַה װ ןעמס

 ןָצֲחַׁש ,ּבֹונס רעד (}) בָאנס

 יִנָצֲחַׁש ,יִּבֹונְס ידַא שיבָאנס

 הָּמָלֲא רעד (סע} ּפָאנס

 ,ׁשֵּפִט ,םָּת רעד (סע) ּפָאנס

 ליִסְּכ
 קֶּדְנַס רעד (ס) קדנס

 תּואָקְּדְנַס יד (}) תואקדנס

 טעקיס עס :ןבומ ותואב סע לש ךופיה נָארּפ עס

 םָׁשֶּג דֵרֹוי טנגער עס :ׁשֵחַלְמ

 עֶראָמְל ׁשֶּגְפִמ רעד (}) סנַאעס

 קֶרָּפ ,עַטָק רעד (}) טנעמגעס

 םיִעָטְקִל קֵּלַח י ןריטנעמגעס

 ,גּוּוָס ,ןּוּיִמ ,הָדָרְּפַה יד (ס) עיצַאגערגעס

 הָלָדְבַה

 לַאטנעמיטנעס -- עטָאילס

 ,גּוּוס ,ןּוּיִמ ,הָדָרְּפַה יד (ןע) גנוריגערגעס

 הָלָדְבַה
 לֵּדְבַה ,גּוַס ,ןּיַמ ,דֵרְפַה װ ןריגערגעס

 ןֶטֵק ןֶּתְסִּב סָאד (ךע) לדעס
 ןֶסְּדְרַּפ ,יאַנָּתְסִּב רעד (ס) רעדעס

 הָּתְׁשִמ ,הָּדִעֶס יד (תו) הדועס

 םֹׂשְמִׁש רעד םַאזעס

 תֶע ,קֶרָּפ ,הָפּוקְּת ,הָנֹוע רעד (ןע) ןָאזעס

 יִתָפּוקְּת ,יִתָנֹוע "ןָאזעס
 יִתָפּוקְּת ,יִתָנֹוע ידַא ןרינָאזעס

 תּוּיְתָפּוקִּת ,תּוּיִתָנֹוע יד (}) טיײקינָאזעס

 ןָבֶּת יד (ס) עקשטעס

 ןֶּבַּת ,הָבֵצְקַמ רעד (ס) רעדַײנש-עקשטעס
 ןֶליֵאְלְק רעד (ןע) ןידעלעס

 הָריִחְּב לָׁש ,יִנָרְרַּב ידַא וויטקעלעס

 ,תּוריִחְּב ,ןּויִמ יד (ןע) גנורינָאיצקעלעס

 הָריִחְּב
 רֵרָּב ,רֹרָּב ,רֹחָּב ,ןֵּיַמ װ ןרינָאיצקעלעס
 ,הָריִרְּב ,רָרְּב ,ןּויִמ יד (ס) עיצקעלעס

 הָריִחְּב
 סַּפְרַּכ רעד רעלעס

 יִמָׁש רעד (ן) טימעס

 יֵמָׁש ידַא שיטימעס

 תּויִמִׁש יד (ן) טייקשיטימעס

 ,ׁשֶרְדִמ תיֵּב ,רֶניִמָס רעד (ן) רַאנימעס

 ןֶפְלֶא
 טְסיִרְניִמס רעד (}) טסירַאנימעס

 קיִסְפּ הֶּדִקְנ רעד (ןע) ןָאלָאקימעס
 (ריבחתב)

 טְנֶס רעד (}) טַאנעס

 טָנֶּסַה רֵבֲח רעד (}) רָאטַאנעס

 תיִכְרֹוּכ ְךיִרָּכ רעד (ן) שטיוודנעס

 (עבטמ) טְנָס רעד 0 טנעס

 הָשָּגְרַה ,הָׁשּוחִּת ,ׁשֶגָר רעד (}) טנעמיטנעס

 הָגּונ ,יִנָׁשְגַר ידַא לַאטנעמיטנעס



 ןרידַאנערעס -- טײקלַאטנעמיטנעס

 ,תּוׁשְגַר יד (}) טײקלַאטנעמיטנעס
 תּונָׁשְגַר ,תּוּיִׁשְגִר

 ןקָז ,קיִחָו ,ריֵכָּב ןֹויְלֶע רעד ({) רָאינעס
 הָנְקִז לָׁש ידַא לינעס

 זַע ,תּוׁשְּגַרְתֶה רֵרֹועְמ ידַא לענָאיצַאסנעס
 יִתָׁשּוחְּת ,םָׁשֹרָה

 ,הָעיִתְּפ ,זַע םָׁשֹר יד (ס) עיצַאסנעס

 הָׁשּוחְּת

 טַעריִזְרַז רעד (ס) רעכַאמ-עיצַאסנעס

 יָנפּוּג ,יִנָׁשּוח ,יִׁשּוח ידַא לעוסנעס

 יִנָׁשּוח ,יִׁשּוח ,ׁשיִגָר ידַא וויטיסנעס

 םֶׂשֹּב ,תּוהֵמ ,רֵּקִע ,תיִצְמַּת רעד (}) ץנעס

 סּוקיִס רעד (ןע) קנעס

 סּוקיִּסַה םִא רעד (רעכעל) ךָאלקנעס

 הָביִׁשְי ,בָׁשֹומ יד (ס) עיסעס

 דּורָּפ ,דָרְפִמ ,דֶרֶפֶנ ידַא טַארַאּפעס

 סיּפְדַּת רעד (}) קורדּפָא-טַארַאּפעס

 דיִרָפַמ ,דֵרֶּפַמ רעד (}) רָאטַארַאּפעס

 ׁשּורָּפ ,ׁשֵרֹוּפ ,ןָלְדַּב רעד (}) טסיטַארַאּפעס

 ,הָדָרְפַה ,תּונָלְדַּב יד (ס) עיצַארַאּפעס

 דוב

 דּוּדּב ,הָדָרְפַה ,הָליִדְּב יד (ןע) גנורירַאּפעס

 ׁשּורָּפ ,לּודָּב ,הָדָבְל ,דָדָּב ידַא טרירַאּפעס

 ׁשֶרְפַה ,לֹדָּב ,דֵרָּפ ,דֵרְפַה י ןרירַאּפעס

 קַתָּנִה ,לֵּדַּבְתִה ,לֵדָּבִה װ ךיז ןרירַאּפעס

 תיִעְבַׁש ,הֵּיִעיִבֶׁש רעד (ן) טעטּפעס

 (שדוח) רָּבְמֶטְּפֶס רעד (ס) רעבמעטּפעס

 םיִסָחְי קּוּתִנ ,הָׁשיִרְּפ יד (ס) עיסעצעס

 ,םיִסָכְנ לֵּקַעְמ רעד (}) רָאטַארטסעוװקעס

 םֶרָח
 ,הָעֵקְפַה ,לּוּקִע יד (ס) עיצַארטסעווקעס

 םִיַסָכְנ ּתַסִיַפְּת ,הָמָרְחַה
 םֶרְחַמ ,עֶקְפִמ ,לּקִעְמ ידַא טרירטסעווקעס

 ,םֶרֲחַה ,ַעֵקְפַה ,לֵּקַע ײװ ןרירטסעווקעס

 םיִסָכְנ סֹפֶּת
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 ןיִלֲחְל הֵּיִׂשֲע יד (ס) עיצַאזירַאלוקעס

 יֵנֹוּלֲחְל הֹׂשָע ,ןּלַח יי ןריזירַאלוקעס
 ןֹוציִח ,יִנֹוּלֶח ידַא רעלוקעס

 (ברק-ודב) טְנֵדְנּוקָס רעד (ן) טנַאדנוקעס

 הִָּנְׁש יד (ס) עדנוקעס
 ִנינֵּת ,יַנְׁש יִנֹויָנְׁש ידַא רעדנוקעס
 ׁשֶרֹוּפ ,רָפֹוּכ רעד (ן) טנַאטקעס

 קָפֹא רַצ ,יִתָעיִס ,יִתָּתִּכ ידַא שיטנַאטקעס
 ,תּוּיִתָעיִס ,תּויִתָּתִּכ יד טיײקשיטנַאטקעס

 קָפֹא תּורָצ

 ,ףָנָע ,רֹוזַא ,הָרָזִּג ,רֹוטְקס רעד (ן) רָאטקעס

 רֶזְגַמ ,עָטְקִמ
 הָצּובְק ,הָעיִס ,הָּתִּכ יד (ס) עטקעס

 ןיִמ רעד סקעס

 יָניִמ ידַא לעוסקעס

 תּויָניִמ יד ({) טײקלַאוסקעס
 חּוּתִנ : ףֶנֶע ,הָקָלְחַמ ,רֹודָמ יז (ס) עיצקעס

 הָמּולֲעַּת ,רֶתֵס ,זָר ,דֹוס רעד ({) טערקעס

 רֶלְבַל ,ריִּכְזַמ רעד (ן) רַאטערקעס

 תּוריִּכְזַמ רעד (ן) טַאירַאטערקעס

 תיִמיִנְּפ הָׁשָרְפַה יד (ס) עיצערקעס
 הָּיַזֲח רעד (סע) קַאדרעס
 בּויְסַנ ,הָניִבְג יֵמ יד (ס) עקטַאוװרעס
 םיִלֵּכ ְךֶרֵע ,םיִלֵּכ תֶכְרַעַמ רעד (}) זיוורעס

 תּורֵׁש ,הָשָּגַה יד (ןע) גנוריוורעס

 תֵרָׁש ,ׁשֵּגַה וו ןריוורעס

 הָּפַמ רעד (}) טעוורעס

 תיִּפַמ סָאד (ךע) לטעוורעס
 קירְזַּת ,בּויְסַנ ,ביִּכְרַּת רעד (ס) םורעס

 לָּמַס רעד (}) טנַאשזרעס

 טְקיִפיִטְרֶס ,הָדּועְּת ({) טַאקיפיטרעס
 תֶכְרֲעַמ לָׁש ,יִרְדִס ידַא לַאירעס

 תֶכְרֲעַמ ,הָרְדִס יד (ס) עירעס

 הָליִמֲח ,תֶפָטֲעַמ יד (ס) עגנימרעס

 תיִׁשָמַר ריִׁש וי ןרידַאנערעס
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 הָדָנָרָס ,תיִׁשְמַר יד (ס) עדַאנערעס

 לֶּגַמ ,ׁשֵמְרָח רעד (ן) ּפרעס

 תיִׁשָמְרֶח רעד (ס) רעסעמ-ּפרעס
 ,בָסּומ ,לָּתְפִמ יד (ס) עניטנעּפרעס

 ֶּלקְלִקֲע
 קֶתֹמ טניא עצרעס

 תֶפֶנְצִמ רעד (סע) קידָאּפס

 רַמ הכָּב װ ןרימזַאּפס

 תיִוֲע יד (ס) עמזַאּפס
 ֹומְצַעֵמ ,יִנָטְנֹוּפְס ידִא ןַאטנָאּפס

 (סופד רודיסב) קָסֶּפ רעד (ן) ץַאּפס

 (סופד רודיסב) ַחּוַר ,קֶּסַּפ װ ןריצַאּפס

 ןְַּזִמ ׁשֵחַרְתִמ ,יִדָרֹוּפְס ידַא שידַארָאּפס

 ןֵמְזִל
 גְרֶּפְסַא יד (ס) עשזרַאּפס

 טְרֹוּפְס רעד (}) טרָאּפס

 תּולְּמַעְתִה םַלּוא רעד (}) לַאז-טרָאּפס

 לֵּמַעְתִמ ,יאֵטְרֹוּפְס רעד (ס) רעלטרָאּפס

 יאַטְרֹוּפְס רעד (טַײל) ןַאמסטרָאּפס

 ,קָחְׂשִמ רעד (}) טסעמרַאפ-טרָאּפס
 תּורָחְתִה

 ,ןֵקֲחַׂש רעד (ס) רעליּפש-טרָאּפס

 יאֵטְרֹוּפְס

 תיִאָצֲח יד (ס) עצינדוּפס

 תּוריִהְמ-דַמ רעד (ס) רעטעמָאדיּפס

 הָוָזִמ יד (ס) עינרַאשזיּפס
 דֶרֵּת רעד קַאניּפס

 סָכָר יד (ס) עקניּפס

 םיינפוא ,הלגע לש) לֵּגְלַּג ַעֹורְז יד (ס) עציּפס

 פו

 ְךֶרַנ תֶלֹּבִׁש רעד (}) דרַאנקיּפס

 ֹוזּלִח רעד (}) לַאריּפס

 יִליֵלְס ,יֵנֹוזְלֶח ידַא לַאריּפס
 יִנָיְלּול ,יָנֹוזְלֶח ידַא קיטרַאלַאריּפס
 םָׁשֶנ-דַמ רעד (ס) רעטעמָאריּפס

 עמרעּפס -- עדַאנערעס

 (להוכ) טְריִּפְס רעד שריּפ ס

 יִׁשְפַנ ,יִנָחּור ידַא לעוטיריּפס

 ןֵעֹוצְקִמ ,הָחְמִמ רעד (| ץעּפס

 ,תּוחַמְּתִה יד (ס) עיצַאזילַאיצעּפס

 תּועְצִקַמְתִה
 ,תּוחַמְתִה יד (ןע) גנוריזילַאיצעּפס

 תּועְצְקַמְתִה
 ַעְצְקַמְּתִה ,הָחַמְּתִה וו ןריזילַאיצעּפס

 הֵחַמְתִה ײ ךיז ןריזילַאיצעּפס

 ,ןָעֹוצְקִמ ,הָחְמִמ רעד (}) טסילַאיצעּפס

 ךֶמֶס ןֶּב .יקָּב .ַעֹוצְקִמ לֵעַּב
 ,דּוחְיְּב ,דָחְיְמ ןֶפֹאְּב ,טֶרְפִּב ודַא לעיצעּפס

 ןֶּנִכְמִּב ,ּוַכְתִמְּב
 לְלָּכַה ןֵמ אֵצֹוי ,דָחָיְמ ידִא לעיצעּפס
 הָמיִׁשְר ,טּורָּפ יד (ס) עיצַאקיפיצעּפס

 תֶטְרֹפְמ
 דָחֶיְמ ,יִּלִגְס ידַא שיפיצעּפס

 ,תּודָחָיְמ ,תּויִלִנְס יד (ן) טייקשיפיצעּפס

 תּויִטְרְּפ
 .ירָּסְפַס ;יִנּויִע ,יִרּוהְרִה ידַא ויטַאלוקעּפס

 יִביִטְלּוקְפְס
 רֶסְפַס רעד (|) טנַאלוקעּפס
 יִרָסְפַס ידַא שיטנַאלוקעּפס

 ,תּורָסְפַס יד ({) טײקשיטנַאלוקעּפס

 םיִרָעְׁש תַעֵקְפַה
 תַעַקְפַה ,תּורָסְפַס יד (ס) עיצַאלוקעּפס

 םיִרָעְׁש
 יִרָסְפַס -עיצַאלוקעּפס
 רּוסְפִס יד (ןע) גנורילוקעּפס

 םיִרָעְׁש ַעקְּפַה ,רֵסְּפַס װ ןרילוקעּפס

 הָזֲחַמ רעד (ןע) לקַאטקעּפס

 הָזֲחַמ לֶׁש ידַא קידלקַאטקעּפס
 הָטָּכְנִמ צמ ןטקעּפס

 תיִזֲחַּת רעד (ס) רעטקעּפס

 תֶבֹכְׁש ,עַרָז תַבְכִׁש ,עַרָז יד (ס) עמרעּפס



 ןריציקס -- ךיז ןעווַארּפס

 רּדַּתְסִה ,לָּפַט י ךיז ןעווַארּפס

 ץיִפְק יד (ס) ענישזורּפס

 הָליִפְנ יִלֲח סָאד עקילַאפ'ס

 יִמיֵמְׁש ידַא שירעפס

 ;םִיַמָּׁשַה תַּפִּכ ,הָרָיפְס יד (ס) ערעפס

 יִתָרְבֶח דָמַעַמ :םּוחְּת ,חַטֶׁש
 קּוּפקִּפ ,אֵקָפְס ,קַפָס רעד (תו) קפס

 תּונְקְּפְקַּפ יד ({) טייקידקפס

 דֵמֹועְו יּלָּת,יִנֵקְּפִקַּפ ,קָּפְקִפְמ ידִא קידקפס
 תֶקֹלֲחַמְּב יּונָׁש
 קֵּפקַּפ י ןקפס
 ןֵקְּפִקַּכ רעד (ס) רעקפס
 רֶפָס רעד/סָאד (םי) רפס

 טיִרְסַּת רעד (}) רַאנעצס

 .יאֵטיִרְסַּת רעד (ס) רעבַײרש-רַאנעצס

 םּיַּב װ ןרינעצס

 יִתָמיִּב ידַא שינעצס

 הָליִלַע ,הָנּומִּת ,הָמיִּב ,הָמָּב יד (ס) ענעצס

 טֵבֵׁש ,טיִבְרַׁש רעד (ס) רעטּפעצס

 ןיס (ן) לעבָאקט
 (עטעשטעילַאקס) רעטעשטעילַאקס

 ַעּוצָּפ רעד

 ַעֹצֶּפ װ ןעשטעילַאקס
 םֶּלִס ,הֶּדִמ הֵנְק יד (ס) עלַאקס

 עַלֶס יד (ס) עלַאקס

 תֶפֶקְרַק רעד (ן) ּפלַאקס

 ףֶקְרִקְמ ידא טריּפלַאקס
 ףקְרִק י ןריּפלַאקס
 תֵרְּכַמ ,לֵמְזָא רעד (}) לעּפלַאקס

 דּומְלַּפ רעד (ס) רעבמָאקס

 דֵגַאְתִה ,רֵּבַחְתִה וי ךיז ןעײנַאּפמָאק'ס

 תיִרּורֲעַׁש ,הָּיִרּורֲעַׁש רעד ({) לַאדנַאקס

 רֶרֲעַׁש ,הָּירּורַעַׁש םַקָה ײ ןריזילַאדנַאקס

 ,ריֵּפְחַמ ,יִרּורֲעַׁש ידַא זעילַאדנַאקס

 הָּנִגִמ
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 ַערֹוּפ ,ןָרּורֲעַׁש רעד ({) טסילַאדנַאקס

 תל
 קֶרֶסַמ רעד (}) סקידנַאקס

 םִעְטַה װ ןרידנַאקס

 הָרָפֲה ,הָטָמְׁשַה ,לּוטִּב יד (ןע) גנוריסַאקס

 לָּטַבְמ ,לָטָּב ידַא טריסַאקס

 רֹקָע ,לֵּטַּב ,לֹטָּב יי ןריסַאקס

 !איִה הֵּנִה !אּוה הֵּנִה טניא טמוק לצָאק'ס
 (העתפהב)

 יִתָרְגִׁש ידַא עווָאברַאקס

 תַכיִתֲח ,םֶחָּלַה םּורְק יד (ס) עקנירָאקס

 ׁשֶבָי םֶחָל
 (הלחמ) תיִנָׁש רעד ןיטַאלרַאקס

 בֶרְקַע רעד (ןע) ןָאיּפרָאקס

 תיִּבַרְקִע יד (ס) עקנָאיּפרָאקס
 בֶרֶּג רעד (}) טעּפרַאקס

 רָּכִּכ רעד ({) רעווקס
 הָחּוטְׁש תיִׂשָרְּפִמ רעד (ס) רעטוקס

 הֶפֹוצ רעד (}) טיוקס

 יִפֹוצ ידַא שיטיוקס

 תּויִפֹוצ יד טפַאשנטיוקס

 םָּטַח ,לָּסַּפ רעד (ן) רָאטּפלוקס

 לֶסֶּפ יד (ן) רוטּפלוקס
 הָכָּסַמ רעד ({) סוגּפָא-רוטּפלוקס
 תּולָּסַּפ ,לּוּסִּפ יד ({) טסנוק-רוטּפלוקס
 ןטק ףַא :לֵּקַמ-שאֹר יד (ס) עקפוקס

 םִיַׁשָלְגִמ צמ יקס
 ׁשּוּג יד (ס) עביקס

 ןֶטְק ףַא ,דֶנָּפ ,תיִדָי ,הָּלִּג יד (ס) עקוויקס |
 ,טיִרְׂשַּת ,םּוׁשִר ,םיִׁשְרַּת רעד (ן) ץיקס

 הָוְתִמ ,םיִקָרְּפ יִׁשאֶר ,הָּטַמ ,םֶּנְדִמ

 ֶּטַקְמ ,יִמיִׁשְרַּת ידא קיציקס
 יּוִּת ,טּוטְרְׂש ,םּוׁשְר יד (ןע) גנוריציקס

 הָוְתִמ ,טָטְרָׂשְמ ידִא טריציקס
 הִוְתַה ,הֶּוֵּת ,טֵטְרׂש ,םֵּׁשַר יי ןריציקס
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 ּווִּת יד גנופרַאװנָא-ןציקס
 לּוּב ,הָמְרֲע יד (ס) עדריקס

 ןֶסְחַמ יעד (סע) דַאלקס

 תּוׁשַקְתִה ,תּודּיַּתְסִה ,תֶׁשֶרָט רעד זָארעלקס

 תּודּיַּתְסִה לָׁש ידַא שיטָארעלקס

 הֵּיִזֲחַמ רעד 60 שטעקס

 דֶלֶׁש רעד (}) טעלעקס
 תּונֵקְפַס רעד (ןע) םזיציטּפעקס

 הָנּומֲא ןֵטק ,ןֵקְפַס רעד (ס) רעקיטּפעקס

 יָנָקְפַס ידַא שיטּפעקס

 קידהריּתס -- גנופרַאװנָא- ןציקס

 תּונֵקְפַס יד טײקשיטּפעקס
 ףֵׁשְפַׁש ,דֵרָּג וו ןעבָארקס

 תיִריִזֲח רעד (ן) לופָארקס

 ַעּוזֲעַז ,טָטֶר רעד ()) ךורקס

 תֹויְלְּכ רַסּומ ,סּוּפִה רעד (ןע) לּפורקס

 קֶרָח ,הָקָרֲח רעד (}) ּפירקס

 טיִרְסַּת ,דָי בַתְּכ רעד 0 טּפירקס

 קֹרָח װײ ןעּפירקס

 דּוגִנ ,הָריִתְס יד (תו) הריּתס
 ִדּוגִנ ,רותָס ידַא קידהריּתס



 'ע תֹואָה יד/רעד ע

 ט תֹואָה יד/רעד ע

 תיִנְבֲה רעד טינָאבע

 הָנְבָה סָאד ץלָאהנבע
 ְךֶרֶּפ תַדֹובֲע ,תּודְבַע סָאד תודבע
 ןָחְלַּפ יד (ס) הדובע
 הָרָז הָדֹובֲע יד (תו) הרז הדובע

 ְךֶרֶּפ תַדֹובֲע יד ךרּפ תדובע
 הָאָטֲח ,אָטֵח ,ןֹווָע ,הֶרָבֲע יד (תו) הריבע
 רָבָע רעד רבע

 רָבָע לֶׁש ידַא קידרבע
 ןָׁשִיִמ ידַא קינמז-רבע
 תיִדֹוסִי תיִרְבִע יד ירבע

 יִדּוהְי ,יִרְבִע רעד (ם) ירבע

 בֹתְכּו אֹרְק ַעְדֹויׁש ידַא קידירבע
 בֹתְכּו אֹרְק תַעיִדְי יד טייקידירבע
 הָקיִּתַע ׁשיִדיי סָאד שטַײטירבע

 תיִרְבֶע סָאד תירבע

 תּוריִהְי ,תּויָכֹנָא רעד (ןע) םזיטָאגע

 תיִמְצַע הָבֲהַא ,תּויָכֹנָא רעד (ןע) םזִיָאגע

 ֹומְצַע בֵהֹוא ,יִכֹנָא רעד (|) טסִיָאגע

 ֹומְצֵע בֵהֹוא ,יִיִכֹנָא ידַא שיטסִיָאגע

 תַבֲהַא ,תּויִכֹנָא רעד (ןע) םזירטנעצָאגע

 ֹומְצַע

 בֵהֹוא ,ייִכֹנָא רעד (סרע) קירטנעצָאגע

 ֹומְצַע
 ִכֹנָא ידַא שירטנעצָאגע
 ַחְּדְקַמ רעד (ס) רעבגע

 ַחדָק װי ןרעבגע

 ֹע

 הָרּורְצ הָׁשִא ,הָנּוגַע יד (תו) הנוגע

 תּוניִגֲע יד טפַאשהנוגע
 תֶׁשֶּלַּג ,בֶרֶּג ,תָבֶרָּג יד (ס) עמעזגע

 יִרְצִמ ידַא שיטּפיגע

 םִיַרְצִמ יד/סָאד ןטּפיגע

 יִרְצִמ רעד (ס) רענַאיצּפיגע

 ,בֵל תַּנִגְמ ,ׁשֶפֶנ תַמְגֶע רעד (}) שפנ תמגע

 הָגָאְּד
 טֶבֵׁש ,לֵלֹוּכ ,הָדֵע יד (ס) הדע

 יָטְבִׁש ,יִתָדֲע ידַא קידהדע

 תּויָטְבִׁש ,תּויְתָדֲע יד טייקידהדע

 הָלָּכְׂשַה ,תּוּברַּ ,ךּוּנִח יד עיצַאקודע |
 הָרֹוה ,דֵּמַל ,ְךנָח ,ְּךֵּנַח יי ןריקודע

 םיִדָע ,דֶע צמ/רעד תודע

 הָדֵע יד (ס) עטתודע

 תּודֲע לַע סֵּסַּבְתִה וי ךיז ןתודע

 תּודֲע יד טפַאשתודע

 יִׁשאָר רָמֲאַמ רעד (ן) לַאירָאטידע
 יִׁשאָר רָמֲאַמ לֶׁש ידַא לעירָאטידע

 סּוּפיִדֲא ְךיֵּבְסַּת רעד סקעלּפמָאק-סוּפידע
 ו הָּדִקְּפ ,וַצ רעד (}) טקידע

 ליִלְׁש רעד רבוע

 ריִפָׁש סָאד לבייה-רבוע

 לַע ,םיִרָבְּד לַע ,ןיִּד לַע רֹבָע װ ןַײז רבוע

 רֵפָה ,הָוְצִמ
 רָתֹומ ,הָרְתִי ,ףֶדֹע רעד (םי) ףדוע

 רַתָי ,ףֶדֹע ידַא קידפדוע
 ,תּולָּגְלַּנְתִה ,תּוחְּתַּפְתִה יד (ס) עיצולָאװע

 תּולְשְלַּתְׁשִה
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 ךֶוָא ,הָׁשָדֲחַה תיִרְּבַה יד (ס) עילעגנַאװע

 ןֹוילִגנַוַא ,ןֹוְלִּג
 ִלְגְנַוֲא רעד (ס) קילעגנַאװע
 ְְִּנַוֲא ידַא שילעגנַאװע

 הקָרֲה ,יּוּנְּפ יד (ס) עיצַאוקַאוװע

 הָקָרֲה ,יּוּנְּפ יד (ןע) גנורַױקַאוװע

 ָּנִפְמ ידַא טרױקַאװע
 קֶרָה ,הֵּנַּפ ו ןריױקַאװע

 הָעָר ,עֶר ,עַר ,לֶוָע יד (ס) הלווע

 ַעֵרָה הלווע ןַא ןָאט --
 סיִרָס רעד (0 ךונווע

 ָּב ְךּורָּכ ,יִרָׁשְפֶא ידַא לעוטנעווע

 םִיַחַר ,אָּׂשַמ ,הָסָמֲעַמ ,לֹע רעד (ן) לוע

 הָלֹוע רעד (םי) הלוע

 הֹלָע װ ןיַיז הלוע

 ןָיְלֵצ ,לֶגָר הֵלֹוע רעד (לגר ילוע) לגר-הלוע

 לֶגִרָל הָּיִלֲע יד () גנוַײז לגר-הלוע
 לֶגֶרֶל הֹלָע װ ןַײז לגר הלוע
 תּויִרּוּבִצ ,רּוּבִצ ,םָלֹוע רעד (ס) םלוע

 קֶּסַעְתִה װ ןַײז קסוע

 ףֶנָּכ-ףֹוע ,ףֹוע סָאד (תו) ףוע

 ,לּוּפָנ ,לֵלֹוע ,לּוע ,לֶזֹוּג סָאד (ך) עלעפוע

 טֹועָּפ ,דָלָו

 (רהנ) תָרָּפ רעד טַארפוע

 רָע װ ןַײז רקוע

 ןֹוה לַעַּב ,ריִׁשָע רעד (םי) רשוע

 תּוּסַג ,הָּפְצֵח סָאד (}) תוזע

 סָּמִנְמ אל ,ביִלֲעַמ ,סַּג ,יִנָּפְצֲח ידַא קידתוזע

 סַּג ,ףּוצָח רעד (רע) םינּפ תוזע

 ִנָּפְצֶח ידַא קידמינּפ תוזע

 תּוּסַג ,תּופיצֲח יד (}) טייקידמינּפ תוזע

 ְךֶכּב הַמ ,תֹוּיִטְׁש ,םּולָּכ טניא טע

 ןִנֹוּכ ,םקָה .סָּסַּב ,דָּסַי יי ןרילבַאטע

 הָמֹוק רעד (ן) שזַאטע

 יִתָמֹוק ידַא קישזַאטע

 טכע -- עילעגנַאװע

 תיִנָנֹוּכ יד (ס) עקרעשזַאטע

 הָּלִהְק סֵמ ,ןֵקָּת רעד (ן) טַאטע
 הָפּוקּת ,בָלָׁש רעד (}) ּפַאטע

 (םיריסא) ַחֹולְׁשִמ רעד ()) ּפַאטע

 ,בֹוטְרִק ,ּוהָּׁשַמ ,תָצְקִמְּב ,תָצְק סָאװטע

 ץֹוציִנ

 קיִּת רעד יושע
 ֹורְזִּג יד (ס) עיגָאלָאמיטע
 יָנֹורְזִּג ידַא שיגָאלָאמיטע
 תַרֹוּת ,רָסּוּמַה תַרֹוּת ,רָסּומ יד (ס) קיטע

 תֹוּרִּמַה

 וָּת ,סיִסְכַּת ,סּומיִנ רעד (ן) טעקיטע

 יִתֹוּדִמ ,יִרָסּומ ידַא שיטע

 תּויְרָסּומ יד (}) טייקשיטע

 הֵּבְרַה ,בֵר -ךעלטע
 םיִרּופְס ידַא עכעלטע
 םּוׁשָנ ,הָמָׁשְנ ,הָמיִׁשְנ יד (ןע) גנומעטע

 םֹׂשָנ װ ןעמעטע

 רָתָא רעד (ס) רעטע

 אֵגָּת ,תֶרָטַע ,הָרָטֲע יד (תו) הרטע

 רָּבַעְמ ׁשֶדֹח רעד (םי) שדוח-רוביע
 תַנְׁש ,תֵֶרָּבִעְמ הָנָׁש סָאד 60 רָאי-רוביע

 רּוּבֶע

 יּוּלִע רעד (ם) יוליע

 יִּוֹּלֶע ידַא שיוליע

 תּויּוּלִע יד (}) טייקשיוליע

 'ע תֹואָה יד (ס) ןיע

 עַר ַחיִר ,ןֹוחְרָס ,הָנֲחַצ רעד (}) שוּפיע

 יִלָעּג ,ַחיִרְסַמ ידַא קידשוּפיע

 רֶנ ,ְּךֹוּת ,ְךֶוָּת ,םָצֵע ,רָּקִע רעד (םי) רקיע

 ויְָגַרְל
 ִדֹוסִי ,יִתיִצְמַּת ,יִדֹוסִי ,יִרָּקֶע ידַא קידרקיע

 תיִנֹורְקע ,ןֹורָּקִע יד ({) טייקידרקיע

 לֹוק-תַּב ,דֵה רעד (ס) ָאכע

 רֹוהָט ,יִּתְמֲא ,יִרֹוקְמ ידַא טכע



 ךיז ןריזירטקעלע -- טייקטכע

 ,תּויִּתִמֲא ,תּויְרֹוקְמ יד (ן) טייקטכע

 תּויְעְבִט
 הֶעְפֶא יד (ןע) גנַאלש-סעכע

 1, תֹואָה רעד (ס) לע

 ׁשּוּמִּג יד (ןע) גנוריציטסַאלע

 ׁשֵמְגַה ,ׁשֵּמַּג וו ןריציטסַאלע

 זיִמָק ,ַחיִתָמ ,יִציִפְק ,יׁשיִמְּג ידַא שיטסַאלע
 ׁשֵּמַּנְתִה וי ןרעוו שיטסַאלע

 ׁשֵמְגַה ,ׁשֵּמַּג יו ןכַאמ שיטסַאלע

 ,תּויִציִפְק ,תּוׁשיִמְּג יד ({) טײקשיטסַאלע

 תּוחיִתְמ ,תּוזיִמְק

 רֵּבַדְמ ,רּוּבִדְּב סָּמִנְמ ,חַצ ידַא טנעוקָאלע
 תֹוחָצ

 רּוּבִּדַה תּוחַצ יד ץנעװקָאלע
 םיִנֵקְו צמ עטסטלע

 םיִנּוקְז ,ליִּג יד רעטלע

 תּוׁשיִׁשְי רעטלע עפיט --

 ןִקָז -רעטלע

 ןקָז רֵתֹוי ,לֹודָּג רֵתֹוי ידִא רעטלע

 הָׁשִּלִׁש םִא יד (ס) עבָאברעטלע
 ןִקְזַה יי ןרעוו רעטלע

 ׁשֶּלַׁש בָא רעד (ס) עדייזרעטלע

 ןּוקִז ,הָנֵקְזַה יד גנורעטלע

 םיִדָלֹוי ,תֹובָא ,םיִרֹוה צמ ןרעטלע

 זֶה ,ןֹקָז יי ךיז ןרעטלע
 םיִׁשיִׁשְק ,םיִנֵקְז צמ ערעטלע

 םיִנֹוׁשאִרָה תֹובָאָה צמ ןרעטלע-רעטלע
 לֹודָּג ,ריִכָּב ,ׁשיִׁשָק רעד רערעטלע

 תּוׁשיִׁשְק יד (ן) טייקרעטלע

 הָרֹוּתַל הָּיִלֲע ,הָּיִלֲע יד (תו) הילע

 רָחְבִמ ,תיִּדִע ,תיִּלִע יד (ס) עטילע

 הָרָסֲה ,קּוּלַס ,הָאָצֹוה יד (ס) עיצַאנימילע

 הָרָסֲה ,קּולּס ,הָאָצֹוה יד (ןע) גנורינימילע
 רֵסָה ,קֵּלַס ,אֵצֹוה װ ןרינימילע
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 הָסְּפיִלֲא יד () סּפילע

 ְךָרֲאָמ ,לֵּגִלַגְס .יִסְּפיִלֶא ידַא קיטרַאסּפילע
 םיִּיַח םַס רעד (}) ריסקילע

 קֵּפְרַמ רעד (ם) ןגיובנלע

 ַעֹורְז הֵנְק רעד (רע) ןייבנלע

 דָנָו עֶנ ,ׁשּוטָנ ,בּוזָע ,דֵדֹוּב ידַא טנלע

 דּומְלַּג ,רֶעְרַע ,דָנְו עֶנ יד טנלע

 הָבּוזֲע ,תּודיִדְּב יד (ן) טייקטנלע

 םַעַט לֵעַּב ,רּודָה ,רֶּדֲהְמ ידַא טנַאגעלע

 ץֶהגְמ ,ןֶּדִעְמ
 ןִח ,ןְּרֶעְמ םַעַט ,רּוּדִה יד ץנַאגעלע

 הָניִק ,לֶבֵא ריִׁש יד (ס) עיגעלע

 ןנֹוקְמ ,בּוצָע ידַא שיגעלע

 ולֶאְּכ נָאק ַײהעלע

 הֵרְׂשָע-תַחַא הָעָׁש ודַא עוועלע

 ,דֹוסִי ,עַבָט ,בָא ,םֶרָּג רעד ({) טנעמעלע

 קָלֵח
 יֵלָחְתַה ,יִדֹוסְי ידַא רַאטנעמעלע
 ִדֹוסְי רֶפֵס תיֵּב יד (}) לוש-רַאטנעמעלע

 תֶצָעֹומ רֵבֲח ,רֵחֹוּב רעד (}) רָאטקעלע

 םיִרֲחֹוּבַה

 לַמְׁשַח לָׁש ,יִּלַמְׁשַח -ָארטקעלע

 תּואָּלַמְׁשַח יד קינכעטָארטקעלע
 יאֵּלַמְׁשַח רעד (ס) רעקינכעטָארטקעלע
 ןֹורְטְקִלֶא רעד (ןע) ןָארטקעלע

 הָקְיָנֹורְטְקִלֶא יד קינָארטקעלע

 יָנֹורְטְקִלֶא ידַא שינָארטקעלע

 לּומְׁשִח יד עיצַאזירטקעלע

 ,תּולְמְׁשַחְתִה יד (ןע) גנוריזירטקעלע
 לּומְׁשִח ,תּומֲחַּפְתִה

 לֶמְׁשֲחְּמ ידַא טריזירטקעלע
 ,לֵמְׁשַחְתֶה װ ןרעוו טריזירטקעלע

 םֵחַּפְתִה

 לַמְׁשַח װ ןריזירטקעלע
 םֶחַּפְתִה ,לֵמְׁשַחְתִה יו ךיז ןריזירטקעלע
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 לּומְׁשִח יד (ס) עיצַאקיפירטקעלע
 לַמְׁשַח װ ןריציפירטקעלע
 יאֵּלַמְׁשַח רעד (ס) רעקירטקעלע
 ִּלַמְׁשַח ידַא שירטקעלע

 תַרּונ ,הָרּונ סָאד (ךע) לּפמעל שירטקעלע

 םֶחָּפ
 רעד (ס) רעסילשסיוא (ע) רעשירטקעלע

 קֵּתַמ .קֵסְפַמ
 לָּגְעַמ רעד זַײרקמוא רעשירטקעלע

 ִלַמְׁשַח
 הָנֹומ רעד (ס) רעגייז רעשירטקעלע
 רעד קערָאק-טייהרעכיז רעשירטקעלע

 ַחֵסְבַמ

 לַמְׁשַח רעד חוּכ רעשירטקעלע

 גֶתֶמ סָאד לּפענק שירטעקלע

 לַמְׁשַח יד ערעטקלע
 גֶלְּפַמ רעד רָאטויבירטסיד-ערטקעלע
 הֵרְׂשֶע-תַחַא ,רָׂשֶע-דַחַא וצ ףלע

 (דנַאפלעה :האר) טנַאפלע

 הֵרְׂשָע-ּתַחַאָה ,רָׂשָע-דַחַאָה ידַא טפלע
 -תַחֲאָה ,רָׂשָע-דַחַאָה סָאד (ךע) לטפלע

 הָרְׂשֶע
 תיִגּוגְז ,גיִּגְַּת ,לֶיַמָא יד (ס) עילַאמע

 ליַמָאְּב הֵּפַצ װ ןרילַאמע
 ,תּוליִצֲא ,הָעיִבְנ יד (ס) עיצַאנַאמע

 הָיְצַנָמֶא
 ,תּוליִצֲא ,הָעיִבְנ יד (ןע) גנורינַאמע

 הָיְצַנָמֶא
 ַעֹפָׁש ,ַעֹבָנ װי ןרינַאמע

 תּוׁשְּגַרְתִה ,ׁשּוּגִר יד (ןע) גנורינָאיצָאמע

 ׁשָּגְרִמ ,ׁשּוגְר ידַא טרינָאיצָאמע
 חיִנָׁשְגַר הָרּוצְּב ,שּוגִרְּב ידַא לענָאיצָאמע
 תּוׁשְּגַרְתִה ,ׁשּוּגְר ,שֶגֶר יד (ס) עיצָאמע

 וּגְרַּבִמֶא ,רֵּגְסֶה רעד (ס) ָאגרַאבמע

 רֵּגְסֶה לֵּטַה װ ןריגרַאבמע

 גנולעפמע -- עיצַאקיפירטקעלע

 תֹוא ,לֶמָס ,לָמס רעד (ןע) םעלבמע

 דָלְו ,ליִלְׁש ,רָּבִע רעד (ןע) ןָאירבמע

 ץֶרָאָה-םַע ,רֵעַּב ,רּוּב רעד (םי) ץראה-םע

 ץֶרָאָה-םַע לָׁש ,ְךּוׁשָח ידַא קידצראה-סע

 תּוצְרַאָה-םַע יד (|) טייקשיצראה-םע

 ןֶכּוּד ,הֶבֵּת ,דּוּמַע רעד (םי) דומע

 ביִלֲחַּת יד (ס) עיסלומע

 ביִלֲחַּת הָּפִצְמ ,בֶלֶחֵתְמ ידַא טריסלומע

 בֵלֲחַּת וי ןריסלומע
 דֵרֹוי ;הֶלֹוּג ,רֵּגַהְמ רעד (}) טנַארגימע

 (י"אמ)

 הָריִגֲה לֶׁש ,רֵּגַהְמ לֶׁש ידַא שיטנַארגימע

 הָריִגֲה לֶׁש ידַא שיטסינָאיצַארגימע

 םיִרְּגַהְמ תַעּונְּת ,הָריִגֲה יד (ס) עיצַארגימע

 הָדיִרְי י"א ןופ עיצַארגימע

 דרַי ,רֵּגַה װ ןרירגימע

 חיִלָׁש ,ריִרְגַׁש רעד (}) רַאסימע
 הָקָּפְנַה יד (ס) עיסימע

 םַע יִטּושְּפ ,ְּךֶּמַע רעד ךמע

 יָנֹומְלַא לָׁש ,יֵנֹולְּפ לָׁש נָאּפ סנצעמע

 ןאָמ ,שיִא ,יָנֹומְלַא ,יִנֹולְּפ נָארּפ רעצעמע

 ּוהָּד

 בֹואְׁשַמ ,יִלְּד רעד (ס) רעמע

 ,קָחּד תַעְׁש ,םּורֲח תַעְׁש יד (}) ץנעגרעמע

 םּורֲח

 הָיְסְנָּפְל הָׁשיִרְּפ יד (}) רוטירעמע

 הָיְסְנִּפְל שֹרָּפ וו ןריטירעמע

 קֹלַּתְסִה ,הָיְסְנֶּפִל אֹצִי יו ךיז ןריטירעמע

 יּוַסָנ ,יִנֹויְסִנ ידַא שיריּפמע

 הָלָּדְבַה ,שֵגָּד ,הָׁשֶּגְדַה רעד (ן) זַאפמע

 הָשָנְרַה לָׁש ,םָעְטִמ ,שָּגְדִמ ידִא שיטַאפמע

 םיִנָּפ לֵּבְקַה װ ןעגנַאפמע
 טְלְקַמ ;םיִנָּפ לֵּבִקְמ רעד (ס) רעגנַאפמע

 (וידר)

 הָצְלְּמַה יד (ןע) גנולעפמע



 עדַארטסע -- ןלעפמע

 ץֵלְמַה וו ןלעֿפמע
 ןא תֹואָה רעד ןע

 סּוחָּד ,ףּופְצ ,םָצְמִצְמ ,קּוחָּד ,רַצ ידַא גנע

 קֵּדַהְתִה ,רֶרָטְצִה יי ןרעוו גנע

 בֵל"רַצ ידַא קיצרַאהגנע

 קּוּבקַּבַה ראַּוַצ יד (ןע) גנוגנע

 הָיִלְּגְנַא יד/סָאד דנַאלגנע
 תיִלְּגְנַא ןֹוׁשָל ,תיִלְגְנַא ,יִלּגְנַא ידַא שילגנע

 תּויְלְגְנַא יד טייקשילגנע
 יִלְּגְנַא רעד רעדנעלגנע

 ףֹפָצ ,רֵצָה ,קֶּדַה װ ןכַאמ רעגנע

 ,תּופְפֹוטְצִה ,תּופיִפְצ יד ({) טפַאשגנע
 ,רַצֵמ ,תּורָצ ,תּוקֲחַּד ,קַחֹּד ,תָסֹחְּד

 הָלָּכ ,תיִרֲחַא
 הָלָּכ ,חַצַנ ,יִפֹוס ,תיִפֹוס ידַא קיטליגדנע

 ץֶרֲחְגִו
 םִיַּפַּג רעד (רע) דילגדנע
 (קודקדנ) תיִפֹוס יד (ןע) גנודנע

 רֶמֶּג ,הָריִמְּג ,םּויָס יד (ןע) גנוקידנע

 םַּמַּת ,לֵּסַח ,םִיַס ,רֶּמַּג ,רֹמָּג װי ןקידנע

 ַעֹוָג ,לֵּסַחְתִה ,םִיַּתְסִה ,רֵמָּגִה יי ךיז ןקידנע
 הֹלָּכ ,רֹבָע

 רָבְּכ ,יִפֹוס ,ףֹוס-ףֹוס ידַא ךעלדנע

 תּויִפֹוס יד (}) טייקכעלדנע
 ְךּוּפִה ,יּוּנָׁש יד (ןע) גנורעדנע

 בַּבַס ,רֵמָה ,ףֵּלַח ,הֹנָׁש יי ןרעדנע

 ֶּנַּתְׁשִה װ ךיז ןרעדנע

 םיִּסַּג םִיַעֵמ יד (ס) עקשיקדנע

 ןָתַעּונְצ רעד (םי) וונע

 ןִקְרַח רעד (|) גָאלָאמָאטנע
 תּונְקְרַח יד עיגָאלָאמָאטנע
 ֹוא-ֹוא װדַא רעדָא-רעדעווטנע
 הָליִּג ,ליִּג ,תּובֲהַלְתִה רעד (ןע) םזַאיזוטנע

 בֵהְלַּתְׁשִה יי ךיז ןרימזַאיזוטנע

 בֵהֵלְתִמ רעד (}) טזַאיזוטנע
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 בָהְלִנ ידַא שיטזַאיזוטנע

 זָוְרַּב סָאד (ךע) לטנע

 ,הָבּונְּת ,הָנֲעַמ ,הָבּוׁשְּת רעד (ס) רעפטנע

 ןֹורְתִּפ
 הָנֲעַמ ,הָבּוׁשְּת יד גנורעפטנע
 רֹחָּפ ,הֹנָע ,בֵׁשָה װ ןרעפטנע

 ןתונַע רד (םי) וינע
 תּוניִתְמ ,תּוויִנַע ,הָוָנֲע יד () תווינע

 ןּותָמ ,ַעּונָצ ,וָנָע ידַא קידתווינע

 תּוניִתְמ ,תּוויְנַע יד (}) טייקידתווינע

 ,הָׁשָרָּפ ,קֶסֵע ,רָבָּד ,ןָיְנָע רעד (םי) ןינע
 גיִׂש ,ץֶפֵח ,הָלֵאְׁש
 ֹוּב אֵצֹויַּכ ,הֶהֵז ,ןיֵעֵמ ,הָמֹוּד ידַא ךעלנע

 הָמֹוּדַּכ ,יּומְּד

 -ִׁש תַּמִע לָּכ יו ךעלנע

 הֵּמַּרִה װ ןרעוו ךעלנע
 ןיֵעְּכ וצ ךעלנע
 ,תּויְמַּד ,תּוּמַּדְתֶה ,יּוִּּד יד ({) טייקכעלנע

 ֹויְמִּד ,לָׁשָמ
 ץֶרֶמ ,ַחֹּכ יד (ס) עיגרענע

 ףֵקֹּת לָכְּב ,ףיִּקַּת ,תֹוצָרְמִנ ידַא שיגרענע

 רַצֹוא ,לֶלֶכִמ יד (ס) עידעּפָאלקיצנע

 םיִנָיְנִע

 ןֵכָל ,םֶכָל :5 קנע
 (ימתס ןימ לש ישילש ףוג) אּוה נָארּפ סע

 ,הָליֵכֲא-רַּב ,הָליִכֲא-ְןֶּב ,ליִכָא ידַא רַאבסע

 לָכֲאַמְל יּואָר
 לָכֲאַמ ,הָליִכֲא יד (ןע) גנוסע

 לַעַּב ,םַעַט ׁשיִא ,ַחּור-הָפִי רעד ({) טעטסע

 םַצַט

 תּויִטָּתְסֶא רעד (ןע) םזיטעטסע

 ִטְּתְסֶא ,הָאָנ ידַא שיטעטסע
 ,הֶפֵּיַה תַרֹוּת יד (|) טייקשיטעטסע

 תּויִטָּתְסֶא
 הֶלֲעַמ ,ןֵכּוּד ,הָמיֵּב ,הָמָּב יד (ס) עדַארטסע |
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 יִתָמָּב ידַא קיטרַאעדַארטסע

 רָמֲאַמ ,הַָּמ רעד (ןע) ייסע

 יאַּסַמ רעד (ן) טסיאייסע ,טסייייסע

 ץֶמֹח רעד קיסע

 ףַּכ רעד (ןע) לפעלסע

 הָחּורֲא ,הָליִכֲא ,לָכֲאַמ ,לָכֹא סָאד (ס) ןסע

 ךֹרֶצ ,לֵּכַא ,דֹעָס ,לֹכֶא װ ןסע
 לָכֹא ,ןֹוזָמ ,תֶלֹּכַמ סָאד גרַאוװנסע

 וּבִל תֶא דֹעֶס טעז רעד וצ ןסע

 יּואָר ,הָליִכֲא-רַּב ,ליִכָא ידַא קידוועסע

 לָכֲאַמְל
 תיִצְמַּת רעד (ן) ץנעסע

 ןֶלְכַא רעד (ס) רעסע

 לָכֹא-רַדֲח סָאד (}) רעמיצסע

 גיִׂשְו ַחיִׂש ,גיִׂש ,קֶסֶע ,ןִיָנֶע סָאד קסע

 קָסֶׁש יד (ס) עינידַאקסע

 ,תֶסֵּיַט ,םיִׁשָרָּפ דּודְּג רעד (ןע) ןָארדַאקסע

 ףַּג ,תָטּיַׁש
 תֹועָנ תֹוגְרְדַמ רעד (ס) רָאטַאלַאקסע
 הָמָלְסַה יד (ס) עיצַאלַאקסע

 יּּוְל רַמְׁשִמ ,יּוּול רעד (}) טרָאקסע

 ַחּלַׁש ,הֵּוַל װ ןריטרָאקסע

 ןָּדִע ,הָפּוקְּת יד (ס) עכָאּפע

 ,יִתָפּוקְּת ,הָפּוקְּת לָׁש ידַא קידעכָאּפע

 הָכּוְקִּת הוה
 הָּפְתִּכ רעד (ן) טעלָאּפע

 הָליִלֲע ריִׁש רעד (ן) סָאּפע

 הָליִלַע ריִׁש ,םיִרֹוּבִּג ריִׁש יד (ס) עייּפָאּפע

 ׁשֹומָנ רעד (ןע) ןָאגיּפע

 םָּתְכִמ ,םֶּגְתִּפ רעד (ןע) םַארגיּפע

 תֹופֵּנַּמַה תַרֹוּת יד (ס) עיגָאלָאמעדיּפע
 בָטֶק ,ףֵגְנ ,הָפֵּגַמ יד (ס) עימעדיּפע

 קֵּבַּדִמ ,יִמְדִיִּפֶא ,יִתָפִּגַמ ידַא שימעדיּפע

 תּייִתָפְּגַמ יד טייקשימעדיּפע

 עֶראָמ ,יִדָדְצ הָרְקִמ רעד (}) דָאזיּפע

 הצע -- קיטרַאעדַארטסע

 הָבֵצַמ תֶבֹתְּכ רעד (ן) ףַאטיּפע

 יַוְל םָׁש ,יּונְּכ ,רַאֹּת רעד ({) טעטיּפע

 הָמיִתֲח ,גֹוליִּפֶא רעד (|) גָאליּפע

 הָּפְכִנ ,הָליִפְנ הָלֹוח (סרע) קיטּפעליּפע
 חּור ,הָליִפְנ יִלֲח ,תּוּפְכִנ יד עיסּפעליּפע

 תיִזזְת
 םיִרֹוּבְּג ריִׁש ,הָּיִליִלֲע יד קיּפע

 ֶּגְׂשִנ ,הָלֲעַנ ,יִתָליִלֲע ,יִדָּגַה ידַא שיּפע
 ַחּוּפֵּת רעד לּפע

 ַחּוּפַּת רעד (רעמייב) םױבלּפע

 םיִחּוּפַּת ןיִי רעד (ןע) ןַײװלּפע

 םיִחּוּפַּת ץיִמ רעד ({) טפַאזלּפע

 ,הָמּואְמ ,ּוהָּׁשַמ ,רָבָּד ,הָמ רֵבְּד דא סעּפע

 םּולְּכ ,ץֶמָׁש ,טְרֹק
 תָצְקִמְּב ,תֶצְק ,ּוהְׁשֵמ ,ּוהְׁשְלָּכ סָאװ סעּפע

 הֶעְמִק
  תֹואָה רעד ףע

 חיה -ןֿפע
 יֵּבְמִפְּב ,רּוּבִצְּב ,םיִּבַרְּב דא ךעלטנפע

 הָיְסִהְרַפְּב ,יֵלְג ׁשיִרְּב ,יּולָגְ
 הָלְגִנ ,יִּבְמִּפ ,יֵרּוּבִצ ידַא ךעלטנפע
 ,תּויִרּוּבִצ ,רּוּבִצ יד ({) טייקכעלטנפע

 תּויִּבְמִּפ
 ;חָּתְפִמ ,הָּיִפ ,הָּפ ,חַתָּפ יד (ןע) גנונעפע

 תּוחְתָּפִה ,תַעַבַּטַהייִּפ
 ַעֹצָּפ ,ַחֹקֶּפ ,ַחֹצָּפ ,ַחֹתָּפ וו ןענעפע

 סֵרָּפְתִה ,ַחֵּתַּפְתִה װ ךיז ןענעפע

 ןָחְתֹוּפ רעד (ס) רענעפע

 ,הָדָלֹוּת תיִלְכַּמ ,םָׁשֹר רעד ({) טקעפע

 תיִנָמְמַס ,ןֶמְמַס
 םָׁשֹר הׂשֹוע ,ליִעָּפ ,ליֵעָי ידַא וויטקעפע
 תּוליִעְי יד (}) טייקוויטקעפע

 ןֶּתַא ,םֶּתַא ופ ץע |
 םּוגָע ,רֶדֹוק ,ביִצֲעַמ ,בּוצָע ידַא קידתובצע
 הָצֵע יד (ס) הצע



 טפַאהלקע -- גנובעג-הצע

 ץּועְי יד (ןע) גנובעג-הצע

 ץֵעֹוי רעד (ס) רעבעג-הצע

 -לַע ץֵלְמַה ,ץֹעְי יי ןהצע
 ץֵעָי הצע ןַא ןביג --

 ץֵעְּוִה הצע ןַא ןגערפ --

 ץֵעָלְתִה יי ךיז ןהצע
 הָמְצַע איִה ,ֹומְצַע אּוה ידַא םצע

 דֹוסִי ,רָּקֶע רעד םצע

 יִסיִסְּב יִדֹוסְי ,יִרָּקִע -םצע
 יִרָּקִע ,יִדֹוסְי ידַא קידמצע

 ,לּובְּג ,הָּנִּפ ,הֶפָׂש ,הָאֵּפ ,הָצֵק רעד (}) קע

 בָנָז ,ףָנָּכ ,הָכְרִי ,לָדָּ
 ִָּכְלַּכ להַנְמ ,ןָלָּכְלַּכ יד (ןע) סָאנָאקע
 ןֶלָּכְלַּכ יעד (ן) טסימָאנָאקע
 ןֹוכָּסִח ,קָׁשָמ ,הָלָּכְלַּכ יד (ס) עימָאנָאקע

 תּונָלְּכְלַּכ יד (סע) קימָאנָאקע

 יֵנֹוכְסֶח ,יקְׁשִמ ,יִלָּכְלַּכ ידא שימָאנָאקע
 הָחַּדְקַמ ,ַחֵּדְקַמ רעד (ס) רעיובקע

 ַחֹדֹק יי ןרעבקע

 בָרְקַע רעד (0 שידקע

 הֶוְׁשַּפַה וק ,הָוְׁשַמ רעד רָאטַאװקע

 יָנְוְׁשַמ ידַא לַארָאטַאװקע
 הָצָע רעד (ס) לברַאװקע

 הִוָׁש ,לּוקָׁש ידַא טנעלַאװיװקע

 דָנָמ ,ריֵחְמ ,הָרּומְּת רעד (}) טנעלַאוװיװקע

 יִטֹוזְקַא ,יִרְכָנ ,רָז ידִא שיטָאזקע

 ,תּומְמֹורְתִה יד (ס) עיצַאטלַאזקע
 תּוּלַעְתִה ,תּובֲהַלְתִה

 חַּבַׁש ,םֵמֹור יי ןריטלַאזקע

 בֵהַלְתִה ,םֵמֹורְתִה יי ךיז ןריטלַאזקע

 ןַחֹּב ,הָניִחְּב ,ןָחְבִמ רעד (ס) ןעמַאזקע

 ןֵחֹוּב רעד (}) רָאטַאנעמַאזקע

 ןֵחָּבִה יי ןרעוו טרינעמַאזקע

 ןָחְבִנ ידַא טרינעמַאזקע

 ןחָּב װ ןרינעמַאזקע
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 ןֵחֹוּב רעד (ס) רערינעמַאזקע

 קּויְדְּב ,קֶּיַדְמ ידַא טקַאזקע
 תּונְקיַּד ,קּויִּד יד (|) טיײקטקַאזקע
 תּולָּג ,הָלֹוּג רעד (}) ליזקע

 ,תּומָיִק ,םּויק יד (ןע) גנוריטסיזקע
 תּוׁשָּמַמ ,תּואיִצְמ

 םַּיִק ,םָּיִקְו יַח ידַא טריטסיזקע
 היָח ,הֹיָה ,םָּיִקְתִה יי ןריטסיזקע

 אָמָיְק-רַּב ,אָמָיִק-ןֶּב ידא קיעפ-ריטסיזקע
 ,םִיק ,הָמיק ,םּוּיִק יד (ן) ץנעטסיזקע

 תּוׁשָי ,הָיָוֲה ,אָמָיְק
 תּויִמּויִק רעד (ןע) םזילַאיצנעטסיזקע

 םּוּיִק לָׁש ,יִמּויִק ידַא לעיצנעטסיזקע

 ,סָפֹט ,קֵּתְעֶה ,קָתֹע רעד (|) רַאלּפמעזקע
 הָלּופְּכ

 ַעֵצַבְמ ,לַעֹּפַל איִצֹומ רעד (ן) רָאטוקעזקע
 איִצֹומ ,ַעֵצַבְמ ,יִלָהְנִמ ידַא וויטוקעזקע

 לַעֹּפַל

 הָלָהְנַה ,לֵעֹוּפַה דַעַו רעד (}) וויטוקעזקע |

 ַעֵצַכְמ -וויטוקעזקע

 לֵעֹוּפַה דַעַו יד (ס) עוויטוקעזקע

 ,לַעֹּפַה לֶא אֵצֹוה ,ַעֵצַּב יו ןריטוקעזקע

 גְרֹוהַל אֵצֹוה

 איִצֹומ ,ַעֵצַבְמ רעד (ס) רעריטוקעזקע
 לַעֹּפַל

 תַוצ ,הֶרָּכְרִּכ רעד (ן) שזַאּפיקע |

 ׁשֵּיַא וו ןריּפיקע |
 יִתָנִּפ ידַא קיקע

 לַעֹג ,לּועְּג ,הָדיִלְס ,הָליֵחְּב רעד (ס) לקע

 סּואֵמ ,סֹואָמ ,ץֶקָׁש ,ׁשֶפָנ טָאְׁש ,ׁשֶפָנ
 הָציֵק ,בְָבַנְז סָאד (ךע) לקע
 ץֵּקָׁשְמ ,סֵאֹומ ,לֵחֹוּב ,יִלָעָּג ידַא קידלקע
 ,סּואֵמ ,לָעְגִמ ,בּועֵּת יד ({) טייקידלקע

 ץּוּקִׁש ,תּולְוַנ ,לּוּבִנ

 ׁשֶפָנ טָאְׁש ,שֶפָנ לַעֹּג ידַא טפַאהלקע
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 ,הָבֵעֹוּת ,תּויְלָעָּג יד ({) טייקיטפַאהלקע

 תַמֲחַמ הֶצְקִמ ,רֶָבָּד תַוְרָע ,סּואְמ ,בַעַּת
 סּואָמ

 סּואָמ ,בָעְתִנ ,יִלָעָּג ידִא קיטפַאהלקע

 ,לֶּוִנְמ רעד (עטפַאהלקע) רעטפַאהלקע
 ׁשָפְנ הֹזְּב ,בָעֹתֶמ

 הָסיִאְמ ,הָדְיִלְס ,הָליִחְּב יד (ןע) גנולקע

 ׁשֶמָּׁשַה לּולְסַמ ,הָקָלִמ יד (ס) קיטּפילקע

 ץֹאָנ ,ׁשֶפָנ לֶעֹּג רֵרֹוע ,בֵעָּת ,לֹחָּב װ ןעלקע

 לֹדָח ,םּיַּתְסִה ,רֵמָּגִה וו ךיז ןקע

 הָיָהֶׁש יִמ ,םיִנָפְל ,רַבָעֶׁשְל -סקע
 ,תּונָתְוַאַר ,תּואָרְתִה רעד םזינָאיציביהסקע

 תּונָפְׂשַח

 ןָפְׂשַח ,ןָתְוַאַר יעד (}) טסינָאיציביהסקע

 תִיַּד רעד (}) טַארוסקע

 יָנֹוציִק ,ןֹוציֵק ידַא טסקע

 ,תּויִמְׁשַּגַה תּוטְׁשַּפְתִה רעד (}) זַאטסקע

 תּולֲעַּפְתִה

 תּוטְׁשַּפְתִה לָׁש בָּצֵמְּב ידַא שיטַאטסקע

 תּויִמְׁשַּגַ
 בָחְרִנ ,ףיִּקַמ ,טיִׁשַּפ ידַא וויסנעטסקע

 הָבָחְרַה ,תֹוטיִׁשַּפ יד ({) טייקוויסנעטסקע
 ליִגָר אל ,ףֶסֹונ ,דָחָיְמ ידַא רעטסקע

 תיִצְמַּת ,זיִּכְרַּת רעד (}) טקַארטסקע

 יִתיִצְמַּת ,יִזיִּכְרַּת ידַא ויטקַארטסקע

 ליִגָר אל ,ףֶסֹונ ,דָחָיְמ ידַא ערטסקע

 יִתיִלְכַּת ,יִּבְטִק ,ןֹוציֵק ידַא םערטסקע

 הָצֵק ,ןֹוציֵק רעד (ןע) םערטסקע

 ,הָצְק ,תּוּיִנֹוציק יד (}) טעטימערטסקע

 תיִלְכַּת ,תּונָרְמַּג

 יִוָצְק ,יִּבְטִק ידַא ךעלמערטסקע

 תּויָנֹוציִק ,תּויִּבְטִק יד (}) טייקמערטסקע

 ריִעָצ רֹוׁש סָאד (ךע) לסקע

 הֵּנַּפ ,לָּׁשַנ ,ׁשֶרָּג ,אֵצֹוה װ ןריטימסקע

 ׁשּורַּג ,יּוּנֶּפ יד (ס) עיסימסקע

 לַאטנעמירעּפסקע -- טייקיטפַאהלקע

 ּנָּפ וַצ רעד ({) לייטרוא-עיסימסקע

 םּור ,דֹוה יד (ן) ץנעלעסקע
 םּור ,ֹותָלֲעַמ דֹוה ץנעלעסקע ןַײז --

 ֹותְלֲעַמ
 ןֶפְׂשַח רעד ({) טסינָאיציזָאּפסקע

 גֵצָה :תּונָפְׂשַח יד (ס) עיציזָאּפסקע
 (הקיסומב)

 ׁשּורְּג ,הָיְלְגַה יד (ס) עיצַאָירטַאּפסקע

 רעטריאירטַאּפסקע ,רעטרָיײרטַאּפסקע

 הָלֹוּג רעד (עט)

 װ ןריאירטַאּפסקע ,ןרַײרטַאּפסקע

 ׁשֵרֶּג ,הֵלְגַה
 ןֵתּוטְׁשַּפְתִה רעד (}) טסינָאיסנַאּפסקע

 תּוטְׁשַּפְתִה יד (ס) עיסנַאּפסקע

 אּוצְי רעד (|) טרָאּפסקע

 ,אָצּומ ,אָצֵיְמ ידַצ טריטרָאּפסקע

 אּוצי לָׁש

 אֵצֵי װ ןריטרָאּפסקע

 ןָאּוצְי רעד (ן) רעטרָאּפסקע

 ֵקְׁשַע ,ןֶלֶצִנ רעד (ן) רָאטַאטַאָאלּפסקע
 ,קֶׁשֹע ,לּוצִנ יד (ס) עיצַאטַאָאלּפסקע

 תּונָלְצַנ

 קּוׁשָע ,לָצְנֶמ ידַא טריטַאָאלּפסקע

 קֹׂשָע ,לֵצַנ װ ןריטַאָאלּפסקע
 ץֵצֹוּפְתִה ,ץֵצֹוּפ יי ןרידָאלּפסקע

 ץֶפָנ ,תּוצָצֹוּפְתִה יד (ס) עיזָאלּפסקע

 ליִבֹומ ,ַחֵלֹוש ,ןָרֶּגַׁש רעד (}) רָאטידעּפסקע
 תַחַלְׁשִמ ,ַחֹולְׁשִמ יד (ס) עיצידעּפסקע

 הָלָבֹוה ,ַחּוּלְׁש ,רּוּגִׁש (ןע) גנורידעּפסקע

 לֵבֹוה ,ַחֹלָׁש ,רֵּגַׁש וו ןרידעּפסקע

 יֵכָה רַּב ,יִקָּב ,הָחְמִמ רעד ({) טרעּפסקע
 תיִחְמַּת ,קֶּדְבִמ יד (ס) עזיטרעּפסקע
 ןָחְבִמ ,יּוּסְנ ,ןֹויָּסִנ רעד (}) טנעמירעּפסקע

 הָּסַנְמ ,ןָיְּסַנ רעד (}) רָאטַאטנעמירעּפסקע

 ייּוַסנ ,יָנֹויְסִנ ידַא לַאטנעמירעּפסקע



 ןהרע = עיצַאטס-לַאטנעמירעפסקע

 יד (ס) עיצַאטס-לַאטנעמירעּפסקע

 הָקָּדְבִמ
 יּוסָנ ְךֹרָע ,ןִיָסַנ װ ןריטנעמירעּפסקע

 ,הָנָכֲה אֹלְל ,רָּתְלֶאָמ ודַא/ידַא טּפמָארּפסקע

 רֶּתְלָאְמִּב ,ּהֵבּו הֵּנִמ
 רּוּתְלֶא רעד (}) טּפמָארּפסקע

 ריִהָמ ,ףּוחָּד ידַא סערּפסקע

 םיִריִהְמ הָעּונְּת-יִלְּכ רעד ({) סערּפסקע

 ריִהָמ ,ףּוחָּד -סערּפסקע

 דֹובְּכ ,םּור ,דֹוה רעד (ן) ץנעלעצסקע

 אֹל ,הָּנִׁשְמ רעד (ס) רעקירטנעצסקע

 ןֶפֹד אֵצֹוי ,ןּזָאְמ
 ץּוחְּמְׁש ,הָּנִׁשְמ ,רָזּומ ידַא שירטנעצסקע

 ְָּרֶּמַל
 לֵּיַטְמ ,רָּיַס רעד (}) טנַאסרוקסקע

 לּויְט ,רּויִּת ,רּויִס יד (ס) עיסרוקסקע

 דַע אֹלְו דַע ,יִדּוחִי ,יִדָעְלִּב ידַא וויזולקסקע

 לָלְכִּב
 דּוחְי ,תּויְדֲעְלִּב יד (|) טעטיוויזולקסקע
 הָאֵצ ,הָאֹוצ צמ ןטנעמערקסקע

 עֶקְרִמ .דַּב ,ְךֶסֶמ רעד (ןע) ןַארקע
 הָרֵקַע יד (ס) הרקע

 ,בֵל ׁשֹּקִע ,ןֶבְרַס ,ןָׁשְקַע רעד (םי) ןשקע
 בֵל דַבְּכ
 ,תּויִׁשק ,ַתּוׁשּקִע ,תּונָׁשְקַע יד ({) תונשקע

 תּונָבְרַס

 ִנָׁשֹקַע ,ׁשֵּקִע ידַא קידתונשקע

 תּויְׁשק ,תּונָׁשְקַע יד (ן) טייקידתונשקע

 ףֶרֹע
 ןֵּב ,אּוה נָארּפ רע

 רָכָז רעד רע

 ת תֹואָה רעד 60 רע

 הָפיֵחְס ,ףֵחַס יד (ס) עיזָארע

 ,הָבָגַע ,תּונָבְגַע רעד (ןע) םזיטָארע

 תּונֵקְׁשַח
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 םיִבָגַע תּורְפִס ,תּונָבְגַע יד (ס) קיטָארע

 יִבָגֲע ,הֶרָגְמ ,יִנָבְגַע ידַא שיטָארע
 תּואָריִוֲא רעד קיטוַאנָארע

 סֹוטְמ ,ןֹוריִוַא רעד (ןע) ןַאלּפָארע
 תֶלֵּיַּד יד ןירענידַאב-ןַאלּפָארע
 טֹועָמ רעד ןילָאּפמַארט-ןַאלּפָארע

 ,תָסָּיַט יד (ס) ערדַאקסע-ןענַאלּפָארע

 ףנָּכ
 הָׁשִרְי יד (ןע) גנוברע

 תֹונְפִל ,בֶרָע ידַא ברע

 תַלְפּו יִתְרְּכ ,בֵר בֶרֵע רעד בר-ברע
 בֹרֶע װ ןַײז ברע

 הָבּורֲעַּת ְןֶּב ,הָּבְרַע-ְֶּב רעד (סע) קינברע

 (טסגרע ,רעגרע :טכעלש -מ) ידַא טסגרע

 עֵר יִכֲה

 םָׁש -יֵא װדַא ץעגרע

 הּפייֵא ,םָׁש"יִא װדַא ּווו-ץעגרע

 (טסגרע ,רעגרע :טכעלש -מ) ידַא רעגרע

 -ָמ רֵּתֹי עֶר ,-ֵמ ַעּורְג

 זָגֹר ,רַעַצ ,הָסָעְכַה ,רּוטְנִק (ןע) גנורעגרע

 רֶעַצ ,טְנקַה ,רֶטְנִק װ ןרעגרע

 ֵַרְתֶה ,רֵעַטְצִה ,רֵמְרַמְתִה װ ךיז ןרעגרע
 סַעַּכ ,ןֹובָאְּד ,תּוזְּגַרְתִה ,רַעֵצ יד שינרעגרע

 עקרק ,רָפָע ,ץֶרֶא ,הָמָדֲא יד (|) דרע
 הֶלְלֹוס רעד (ן) טישנָא-דרע

 הָׁשיִרֲח יד (ןע) גנורעקַא-דרע

 תּואָלְקַח יד (}) טעברַא-דרע

 ,הָמָדֲא דֵבֹוע רעד (ס) רעטעבירַא-דרע

 הָמָדֲא ׁשיִא
 ׁשֶׂשָר ,בֶגָר רעד (}) קָאלב-דרע
 סֶסק ,הָפָרְגֶמ ,הֶזְזֹוק יד (ס) עדורג-דרע

 הקרַָא ,הָקָרֲאַה יד (ןע) גנודרע

 יֵמָׁשַּג ,יֵרָפֲע ידַא קידרע

 יִעְקְרִק ,הָמָדֲא לָׁש ידַא שידרע

 קְרֲאַה ײ ןדרע
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 תּויִׁשֲעַר יד (ןע) גנורעטיצ-דרע
 יִׁשֲעַר ידַא קידנרעטיצ-דרע

 תַדיִעְר ,ׁשַעַר יד (}) שינרעטיצ-דרע

 הָמָדֲא
 ץֶרָאָה רּוּדַּכ יד ליוק-דרע

 ,ץֶרֶא ,הָמָדֲא רעד ךעלַײק-דרע
 ץֶרָאָה רּוּדַּכ
 הָבּונְּת יד עפש-דרע

 יִלָמ אָּנִצ ,יקָּב ,ןָעדִי ,דָּמִלְמ רעד (}) טידורע
 יֵרְפִס

 ,תּואיקְּב ,תּונָעְדִי ,תּונָדְמַל יד עיצידורע

 בל בחר

 תֶלֶבֹונ ,הָמָּד ,ףיִלֲחַּת רעד (}) ץַאזרע

 רֵחַא ֹוא הֶז םֹוקָמְּב ודַא זַײװרעטרע

 טַעמִּכ ,ְּךֶרֵע רעד ךרע

 יִרְכָנ ,לֵרָע רעד (םי) לרע

 תּולְרֲע ,הָלִרֲע יד (ס) הלרע

 םיִמָּת ,רֶׁשָי ,ןֵּכ ,ןֵגֹוה ידַא ךעלרע
 דַּבַּכ װ ןטלַאה ךעלרע
 ,רָׁשֹי ,תּונַּכ ,תּוניִגַה יד טייקכעלרע

 תּומיִמְּת ,םיִרָׁשיֵמ

 דֹובָּכ -נרע
 בּוׁשָח ,דָּבְכִנ ,דָּבַכְמ ידַא קיטּפַאהנרע
 דֹובָּכ-רַמְׁשִמ יד (ן) ךַאװנרע

 קֶדֶצ-ְזַה סָאד (רעטרעוו) טרָאװנרע

 סָּכ רעד ץיזנרע

 ףיִרָח ,ׁשּונָא ,רּומָח ,יִניִצְר ידַא טסנרע
 רֵַּבְתִה ,ןַצְרַה װ ןרעוו טסנרע

 קידיתע -- גנורעטיצ-דרע

 ,ׁשאֹר-דֶבֹּכ ,תּוניִצְר יד (}) טייקטסנרע

 תּורְגַּב

 םיִנָׁש ןִיְנִמ ,הָפּוקְּת יד (ס) ערע

 דֹובָּכ יד (ס) ערע

 ,יּוׁשֹק ,הָּפְקִז ,הָפיֵקְז יד (ס) עיצקערע

 רָביִאָה יּושק
 תַּדְרֶח ,דֹובָּכַה תַארָי ,הָליִחְּד יד טכרופרע

 ׁשֶדֹק-תַרְדַה ,ׁשֶדֹק
 רָצָּב רעד (}) ץרע

 ןֹוׁשאִרָה ,יִנֹוׁשאֹר ,ןֹוׁשאִר ידַא טשרע

 יִּכ רָחָאְמ אל ודַא טשרע

 םֶחָר רֶטֶּפ ,רֹוכְּב רעד רענעריובעגטשרע

 יִנֹוׁשאִר ידַא קיטשרע
 תייָנֹוׁשאֵר יד (}) טייקטשרע
 תיִׁשאֵר ,הֶרְטִּפ ,רֶטֶּפ רעד (ןע) גנילטשרע
 יֵלָחְתַה ,יִנֹוׁשאִר ידַא קילָאמטשרע
 תיִׁשאֵר װדַא סנטשרע

 רֵּבַדְמ ,ןֹוׁשאִר ףּוג יד ןָאזרעּפ עטשרע

 םיִנֹוׁשאֵר צמ עטשרע

 דָחֶא ,ןֹוׁשאִר רעד רעטשרע

 תּויַנֹוׁשאִר ,תּונֹוׁשאִר יד (}) טייקטשרע

 ,ןִיַצְמ ,הֶּלָעְמ ,אָרְפּוׁש ידַא קיסַאלקטשרע

 יִּרִע ,חָּבַׁשְמ
 ,ןֵיִצְמ ,הָלֵעְמ ,אָרְפּוׁש ידַא קיגנַארטשרע

 יִּרִע ,חָּבִׁשְמ
 םֹּדְרַּג רעד 0) טָאפַאשע

 רֶׁשֹע ,תּוריִׁשֲע יד ({) תורישע

 דיִתָע לָׁש ,יִדיִתַע ידַא קידיתע



 'ּפ תֹואָה יד ּפ

 'ּפ תֹואָה םֵׁש (ןע) אּפ

 דַבֹוע ,םיִליִלֲא דֵבֹוע רעד (ןע) ןַאגַאּפ

 םיּוּכַע ,תֹולְּזַמּו םיִבָכֹוּכ

 םיִליִלֲא תֵדֹובַע רעד םזינַאגַאּפ

 םיִליִלֲא דֵבֹוע לָׁש ידַא שינַאגַאּפ

 םֹורְגֹוּפ ,תֹועָרְּפ רעד (ןע) םָארגָאּפ

 הֹׂשָע ,תֹועָרְּפ הֹׂשָע ,ַעֹרּפ װ ןרימָארגָאּפ

 םֹורְגֹוּפ

 ַעֵרָּפְתִמ רעד (סע) קישטמָארגָאּפ

 תיִּתְׁשַּת רעד (}) דָאּפ

 הָרְגַדֹוּפ ,תיִּנָצ יד ערגַאדָאּפ

 הָּפְצִר יד (ס) עגָאלדָאּפ
 רֵגָּפ ,הָלֵבְנ :ה (ס) עלדַאּפ

 סֵּפַרְתִה ,ץֵצֹורְתִה וו ןעדַאּפ

 תּוסָּפַרְתִה ,תּוצְצֹורְתִה ידַא שינעדַאּפ

 הָיְלַס יד (ס) עשוועדָאּפ

 סּוס תַסְרַּפ ,הָסְרַּפ יד (ס) עוָאקדָאּפ

 הָאֵּפ יד (תו) האּפ

 ַהְֵהַמְתִמ ,יִטא ירַא עילָאװַאּפ
 טַאְל-טַאְל וודַא עילָאװַאּפ

 הָּבִר יד (ס) עלדיוװָאּפ
 ןָתיֵּב רעד (ןע) ןָאליװַאּפ

 הָסְּוַט יד (ס) עווַאּפ

 ,יָׂשֲעַמ ,יֵבּוּיִח ידַא וויטיזָאּפ

 ׁשָךֹפִמ

 (םוליצכ) ביִטיִזֹוּפ רעד (}) וויטיזָאּפ

 ,הָרָׂשִמ ,דָמֵעַמ ,הָּדְמַע יד (ס) עיציזָאּפ

 דיִקָפַּת

 דֹמָע ,יָּכ הֵאָרַה ,םיִנָּפ דֵמַעַה יו ןריזָאּפ

 םֶּלַצ ֹוא רּיַצ יִנְפִּב
 ְךֶרֹאְל ,ליִּבְקַמ ּפערּפ עזַאּפ

 םיִנָּפ תַדָמֲעַה ,הָעּונְּת ,בָצֵמ יד (ס) עזָאּפ

 יָנֲעַנְּכ תּוּת יד (ס) עקמעזָאּפ

 חיִלָׁש ,רַעַנ רעד (}) שזַאּפ
 לֵכֲאַה ,לֵּכְלַּכ װ ןעווישזָאּפ

 הָנָהַה ,בֵל דֹעָס יי ךיז ןעווישזָאּפ

 ּוקיִּת רעד טַאּפ

 ָיְגֹולֹותָּפ ,תֹולֲחַּמַה תַרֹוּת יד עיגָאלָאטַאּפ
 ,תֹולֲחַּמַה תֵרֹוּת לָׁש ידַא שיגָאלָאטַאּפ

 ִגֹולֹותָּפ

 ׁשֶגֶר זע ,תּוׁשְּגַרְתִה ,תּובֲהַלְתִה רעד סָאטַאּפ

 ןֵּכְנַּכ ,רָבָּד לָכְל םָּכְסַה װי ןעװעקַאטָאּפ

 גֶלֶׁשַא רעד שַאטָאּפ

 ףֶרֹע ,תֵקְרְפַמ יד (ס) עצינליטַאּפ
 הָׁשֶבְּד ,הָּסִלְמ יד (ס) עקיטַאּפ

 תֹורָעְׂש עקֶּפ יד (ס) עלטַאּפ

 ליִצָח רעד (סע) ןַאשזעלטַאּפ

 ׁשֶגֶר אֵלְמ ,תּובֲהַלְתִה אֵלְמ ידַא שיטעטַאּפ

 ,תּובֲהַלְתִה יד (}) טײקשיטעטַאּפ

 תּוׁשְּגַרְתֶה

 הָלּוּבְחַּת ,הָאָצְמַה ,טְנָטֶּפ רעד (}) טנעטַאּפ

 (יממצ)

 טְנֶסָּפ לֵּבַק װ ןרישנעטַאּפ

 הָמְצֶע ,אָרְבַּג ַחֹּכ ,זע ,ןֹוא יד ץנעטָאּפ

 לֶיְצְנָטֹוּפ ,תּויָנֲחֹּכ רעד (ן) לַאיצנעטָאּפ
 ֵליְצְַטֹוּפ ,ַחֹכְּבִׁש ,ירָׁשִפָא ידַא לעיצנעטָאּפ
 סּוס תַסְרַּפ ,הָסְרַּפ יד (ס) עװעקטָאּפ
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 רֶמְׁשִמ ,רֵּיַס ,רּוּיָס רעד (|) לָארטַאּפ

 רּויָּסַה תַּלֲעְּפ יד (ןע) גנורילָארטַאּפ

 לֶרְטַּפ ,רֵּיַס װ ןרילָארטַאּפ
 ,ןֹודָא ,ןֵגֶמ ,יאַּדְסַח רעד (ןע) ןָארטַאּפ

 ןֹורְטַּפ
 ,תּונֹודֲא ,תּוסָח רעד (}) טַאנָארטַאּפ

 תּונֹורְטַּפ

 ןֹורְטַּפ ׁשֵּמַׁש װ ןריזינָארטַאּפ

 ןֵּמַמ ,בֹרָע ,ץַּמַא וי ןרינָארטַאּפ

 ֹוּתְדַלֹומ בָהֹוא רעד (|) טָאירטַאּפ

 טֹויְרְטַּפ

 ,תֶדָלֹוּמַה תַבֲהַא רעד (ןע) םזיטָאירטַאּפ

 תּויִטֹוּיְרְטַּפ
 ,תֶדָלֹוּמַה תַבֲהַא לֶׁש ידַא שיטָאירטַאּפ

 יִטֹויְרְסַּפ

 ,תֶדָלֹוּמַה תַבֲהַא יד (}) טײקשיטָאירטַאּפ
 תּויָטֹוּיְרְטַּפ
 בָא ,בָא תיֵּב שאֹר רעד (|) ךרַאירטַאּפ

 הִָּסַנְּכ ׁשאֹר ,ןקָז ,ןֹומְדִק
 הָריִטְס רעד (שטעּפ) שטַאּפ

 רַאֹּד יד (}) טשטָאּפ
 (תרשרטב)ׁשֵּגַה װ ןעוװעטשטַאּפ

 (ףכ) הֹחָמ ,רֹטָס װ ןשטַאּפ

 ףָעיֵּב קֵחַרְתִה װ ןשטַאּפקעװַא -- ןשטַאּפ

 (הקהלב םינוי)

 (תזורחמ לש/זּורֲח יד (ס) עקרעשטַאּפ

 (הרטמו רדס ילב)ַחֹרָמ ,ׁשֵקְׁשִק װ ןעקשטַאּפ

 רדס ילב)ַחּורֵמ ,ׁשּוקְׁשק יד (ן) שינעקשטַאּפ

 (הרטמו

 ַעּורָּג רַּיַצ רעד (ס) רעקשטַאּפ

 ןֹויקִמ ,ץל ריר (ן) ץַאיַאּפ
 ןִיִקַמְתִה ,ץיִל ײ ןעװעצַאיַאּפ

 הָבּוצק הֶנָמ ,ןֹוזָמ תַנְמ רעד (}) קָאיַאּפ

 (היסורב)

 אֵמְגַה ,ַעֵּמַּג ,(םייח-ילעב)הָקְׁשַה װ ןעיָאּפ

 סעמלַאּפ -- לָארטַאּפ

 יִחָּׁשַה תיֵּב ,יִחָׁש יד (ס) עװכַאּפ
 הָריִכֲח יד (|) טכַאּפ

 רֹכָח װ ןטכַאּפ

 רֵכֹוח רעד (ס) רעטכַאּפ
 הָּפָצִר רעד 60 לָאּפ

 ריִצ ,בָטֹק רעד (|) לָאּפ
 (םילוח תיבב)הָקָלְחַמ יד (ס) עטַאלַאּפ
 ןֹומָרַא רעד (ן) ץַאלַאּפ

 ִּבְטק ידַא -רַאלָאּפ

 ריִצ ,בֶטֹק רעד (|) סולָאּפ
 (יפרוח) ְךֹרָא ליֵעְמ רעד (ס) ןטלַאּפ
 יִנָלֹוּפ רעד (}) קַאילָאּפ

 לַעֹוה ,בֵטיֵה יי ןעיבוילָאּפ

 תּוביִטיִמּו תּוליִעְי יד ({) שינעיבוילָאּפ
 טּורְמַּת ,הָרּוטיִלֹוּפ יד (}) רוטילָאּפ
 הָרּוטיִלֹוּפ טֹרָמ יי ןרוטילָאּפ

 הָיִטַמֹולְּפיִּד ,תּויִניִדְמ יד קיטילָאּפ

 ֶלּוּבחַּת ,יאֵקיִטיִלֹוּפ רעד (}) טנַאקיטילָאּפ

 יטיִלֹוּפ
 רֵּבַד ,הָקיִטיִלֹוּפְּב קֵּסַעְתִה װ ןריקיטילָאּפ

 הָקיְטיִלֹוּפ לַע

 טְמֹולּפיִּד ,יאַניִדְמ (ס) רעקיטילָאּפ

 הָרְטְלָּפ יד (ס) ערטילַאּפ

 הָסיִלֹוּפ יד (ס) עסילָאּפ

 רֵטֹוׁש רעד (}) טנַאיצלָאּפ
 הָרָטְׁשִמ יד ײצילָאּפ

 הָרָטְׁשִמ לֶׁש ,יִּתְרַטְׁשִמ ידַא שַיײצילָאּפ
 רֶצֹצ יד (ן) העש-יײצילָאּפ
 הָּבַטְצִֶא ,ףָּדַמ יד (ס) עצילָאּפ

 ׁשּוטְל ,קָרָּב רעד רילָאּפ

 ַחּוצְחִצ ,ףּוׁשְפִׁש ,ׁשּוטְל יד (ןע) גנורילָאּפ

 ׁשֹטָל .ַחֵצְחַצ .קֵרְּכַה יי ןרילָאּפ
 תָסָנְּכ יֵבְל רֶבֲעַמ ייַדֲה רעד (ן) שילָאּפ
 רָמָּת ,לֵקָּד יד (ס) עמלַאּפ



 גנוזַײװנָא-טסָאּפ -- ןסעמלַאּפ

 תֶוָּמַה רַחַאָל חֵּתַנ יי ןסעמלַאּפ
 םַלָׁש ,טָלֶחִמ ,םָלָשִמ ירא ענלָאּפ
 (דגבה לש) ףֶנַּכ יד (ס) עלָאּפ

 (ןבאה תפוקתמ)יִתיִלֹואֵלָּפ ידַא שיטילָאעלַאּפ

 תּוסְמֶלַּפְתִה יד (ןע) גנוריזימעלָאּפ

 סֵמְלַּפְתִה װ ןריזימעלָאּפ
 סּומלּוּפ יד (ס) קימעלָאּפ
 יִסּומְלּוּפ ,יִמֵלֹוּפ ידַא שימעלָאּפ

 דּודְּג רעד (}) קלָאּפ

 ,הָנְׁשִמ ףּוּלַא רעד (סע) קינװָאקלָאּפ

 לָנֹולֹוק

 (לכאמ ףוע לש) קֹוׁש יד (ס) עקלָאּפ

 (דוקיר) הָקָלֹוּפ ;הָּיִנָלֹוּפ יד עקלָאפ

 ָּבְַצִא ,ףָּדַמ יד (ס) עקלָאּפ
 ןיֵכְפֹוׁש יֵמ ,תיִגיֵּג יד (ס) עצינימָאּפ

 ןיִכְפֹוׁש יֵמ צמ סעִימָאּפ

 עָלֹוּת ,יִנָׁש רעד סמָאּפ

 םָּד לָׁש ,יָנֵׁש לָׁש ידַא ןסמָאּפ

 ,טַאְל טַאָל ,יִטֶא יִּטַא ידַא ךעלעמַאּפ
 טַאֵמ

 טַאְל טַאְל ,טַא טַא וי ןכעלעמַאּפ

 ןיִכְפֹוׁש יֵמ ,תיִגיִּג יד (ס) עצינעמָאּפ

 בָהָז ַחּוּפַּת ,זּוּפַּת רעד (}) ץנַארעמָאּפ

 ןיִכפֹוׁש יֵמ ,תיִגיֵּג רעד (}) ףַאשעמָאּפ

 הָבֲאְׁשַמ יד (ס) עּפמָאּפ

 רֶדָה ,רַהֹז יד (ס) עּפמָאּפ

 תֶלָּטָטְמ רעד/סָאד (ס) לקידעּפמָאּפ
 בֹוׁשְו ךֹולָה ַעּונ יי ןעלקידעּפמָאּפ

 בֹאָׁש ןעװעּפמָאּפ

 רָדָהְו דֹוה אֵלָמ ,רֵהֹז אֵלֶמ ידַא זעּפמָאּפ

 (המדא יחופתמ) הָביִבְל יד (ס) עכעּפמַאּפ

 רֵּתְסַלְּפ בַתְּכ רעד (}) טעלפמַאּפ
 רֵּתְסַלְּפ בַתְּכ רֵּבַחְמ רעד ({) טסיטעלפמַאּפ
 יִלָלָּכ הָאְרַמ ,ףֹונ יד (ס) עמַארָאנַאּפ

 יִמיֵמֹוטְנַּפ ידַא שימימָאטנַאּפ
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 קָחְׂשִמ ,הָמיִמֹוטְנַּפ יד (ס) עמימָאטנַאּפ

 רּוּבִד אֹלְּב

 םיִרָׁשְּג תַריִס רעד (ןע) ןָאטנָאּפ

 הָׁשִא לַעַנ רעד לּפָאטנַאּפ

 תַלָׁשֹומ ֹוּתְׁשֶאֶׁש לַעַּב רעד ןַאמלפָאטנַאּפ
 וּב

 הָּפִמ תֹועיִדְי תַריִסְמ יד טסָאּפלּפָאטנַאּפ

 ןְזאָל
 ןֹואיּתְנַּפ רעד (ןע) ןָאעטנַאּפ

 רֵמָנ ,רֵּתְנַּפ רעד (סע) רעטנַאּפ

 ךֶסֶמ ןיִי ,'ץֶנּוּפ רעד () שטנָאּפ

 רֵקָּת רעד (ס) רעשטנַאּפ

 (געלב) ׁשֶפֶנ דיִדָי רעד טַארבינַאּפ

 (געלבויָנֹודֲא טניא עינַאּפ

 הָדְרֲח ,הָמיֵא ,הָלָהְּב יד (סע) קינַאּפ
 הָמיֵא לָׁש ,הָלָהָּב לָׁש ידַא שינַאּפ

 ןֹויְסְנַּפ רעד (ןע) ןָאיסנַאּפ

 רָנֹויְסְנִּפ רעד (}) רענָאיסנַאּפ

 סֶרֶּכ ,סֵרָּכ רעד (|) ץנָאּפ

 ןֹוסָרּכ סָאד (ךע) לצנָאּפ

 ןֹויְרִׁש ,ןֵגָמ ,טְלָׁש רעד (ס) רעצנַאּפ

 ֹויְרַׁש לָׁש ,ןָיְרָׁשְמ -רעצנַאּפ
 ןּויְרִׁש יד (ןע) גנורעצנַאּפ

 ןִיִרַׁש י ןרעצנַאּפ

 בֶרְק תַּינָא יד (}) ףיש-רעצנַאּפ

 קֵּנַּפ יי ןעװעקנַאּפ

 הָרֹוגֲח ,סַּפ רעד (}) סַאּפ

 ןֹוּכְרַּד רעד (רעסעּפ) סַאּפ

 רָבֲעַמ רעד (}) שזַאסַאּפ

 ַעֵסֹונ רעד (}) רישזַאסַאּפ

 םּואַּת ,הָמָאְתַה יד (ןע) גנוסַאּפ

 רַאּד יד טסָאּפ

 רַאּד -טסָאּפ

 רַאֹּדַה דַרְׂשִמ רעד (}) טמַאטסָאּפ

 רַאֹּד תַאָחְמַה יד (ןע) גנוזַײװנָא-טסָאּפ
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 היסנכה לש) תָּד ןַהּכ ,רֶמּכ רעד (ס) רָאטסַאּפ

 (תימרופרה

 רַאד יֵמָּד סָאד (רע) טלעגטסָאּפ
 תֶוָּמַה רַחַאְּלֶׁש ידַא םוטסָאּפ

 ןֶדֶא ,סיִסָּב רעד 60 טנעמוטסָאּפ

 הָעֹור יד (ס) עקשוטסַאּפ

 רַאּד-תַנֹוי יד (}) בױט-טסָאּפ

 הָלּולְּג יד (ס) עקליטסַאּפ

 רַאֹּדַה תַמיִׁשְר יד (ס) עטסילטסָאּפ
 רַאּד לּוּב יד (ס) עקרַאמטסָאּפ

 רַאֹּדַה לֵהַנְמ רעד (ס) רעטסַײמטסָאּפ

 רַאד תַאָחְמַה רעד (|) קעשט-טסָאּפ

 וּב ׁשּיַּבְתִהְל ןיִאְׁש ,םִאְּתַה װ ןטסַאּפ

 דיִקְפַּת ;הָּדִמִע ;הָרְׂשִמ רעד (ס) ןטסָאּפ

 הָחְׁשִמ יד (ס) עטסַאּפ

 הָעֹור רעד (רע) ךעטסַאּפ

 הָלּוּבְחַּת יד (ס) עקמעטסָאּפ

 ןֶבָל רֶזָּג רעד קַאנרעטסַאּפ

 הָיּולְּג סָאד (ךע) לטרַאקטסָאּפ
 בֶרֲאַמ ,חַּפ ,תֶדֹּכְלַמ יד (ס) עקטסַאּפ

 רַאּד תַבֵּת סָאד (ךע) לטסעקטסָאּפ
 לָבֶח רעד (סעקנָאר) קענָארטסָאּפ
 רּומָׁש רַאד רעד טנַאטסערטסָאּפ

 רַאּד תֶמָתֹוח רעד (ןע) לּפמעטשטסָאּפ

 (םיפלק קחשמ) תּונָלְבַס רעד (ן) סנַאיסַאּפ

 ,לּועָּפ ,הָמְזִי לּוטְנ ,ׁשיִדָא ,ליִבָס ידַא וויסַאּפ

 לָעְפִ
 תַרּוצ ,לָעְפִנ ,לּועָּפ רעד (}) וויִסַאּפ

 הָוֲאַּת ,הָקּוׁשִּת ,םַעֵז יד (ס) עיסַאּפ

 םיִאְתַמ ידַא קיסַאּפ

 הָרֹוגֲח רעד (סע) קיסַאּפ

 תּוׁשֲחַרְתִה יד (ןע) גנוריסַאּפ

 ׁשֵחַרְתַה וו ןריסַאּפ

 רָבֲעַמ תַדּועְּת רעד (ןע) לטעצריסַאּפ
 אָחְסַּפ יד (ס) עכסַאּפ

 לּועָּפִ

 ןריּפַאּפ -- רָאטסַאּפ

 (ןתשמ) הָמְגּולְמ םיִׂש װ ןעלסַאּפ
 בֵּבַח ,הֵנָהַה װ ןעװעקַאמסָאּפ

 גֵּנַעְתִה יי ךיז ןעװעקַאמסָאּפ
 (םיטוח ,תורעש)סַּפ יד (ס) עמסַאּפ

 דֹדָמ ,לֵּגַס ,םֵאְתַה װ ןסַאּפ

 לֶּגַּתְסִה ,םֵאָּת װ ךיז ןסַאּפ

 ןֶמַׁש לּוטְנ ידַא ענסָאּפ

 רֹועָה תֶא טְׁשִפַה ,טׁשָּפ װ ןעוװעסַאּפ

 סיִרָא רעד (}) רָאסעסָאּפ

 ִיְנִקַה סֵחַי רעד וויִסעסָאּפ

 הֶּזֲחֲא יד (ס) עיסעסָאּפ

 הָבּונְג הָרֹוחְסִּב רֵחֹוס רעד (ס) רעסַאּפ

 ןֹוּכְרַד רעד (}) טרָאּפסַאּפ

 ןֶּב ,לֵכֹונ ,לֶבָנ רעד (סע) קַאינדוקסַאּפ

 לַעַַלְּ
 ליִעְגַמ ,יִזְבִנ ,יִלָעָג ידַא ענדוקסַאּפ

 ,ןֹובֵּקְר ,ׁשֶפָנ לַעֹּג יד (ס) עװטסדוקסַאּפ

 תּולְכֹונ ,תּוזְבִנ

 טּייִּפ ,הָריִׁש יד עיזעָאּפ

 ןָטּיַּפ ,רֵרֹוׁשְמ רעד (ן) טעָאּפ

 הָקיְטֶאֹוּפ ,הָריִׁש יד קיטעָאּפ

 יִטּויִּפ ,יִריִׁש ידַא שיטעָאּפ

 תיִנָׂטִיַּפ ,תֶרֶרֹוׁשְמ יד (ס) עסעטעָאּפ

 הָמָאֹוּפ יד (ס) עמעָאּפ

 חַמֵק קָבָּד רעד (ן) ּפַאּפ

 (תינויה היסנכה לש) רֶמֹּכ רעד (}) ּפָאּפ

 אָּבַא רעד (ס) ַאּפַאּפ

 יִּכֵּת רעד (ןע) ַײגוּפַאּפ

 יִרְלּוּפֹוּפ ,םֶסְרָפְמ ידַא רעלוּפָאּפ

 ,ןיִטיִנֹומ ,םּוסְרְּפ יד (}) טײקרעלוּפָאּפ

 תּויְרָלּוּפֹוּפ

 יֵרּוּפֹוּפ רעד (ס) ירוּפָאּפ

 רָיָנ סָאד (}) ריּפַאּפ

 הֵּיִרְגיִס רעד (|) סָאריּפַאּפ

 רָיָנ לָׁש ידַא ןריּפַאּפ



 ךיז ןריטושַארַאּפ -- ברָאקריּפַאּפ

 לַס רעד (}) ברָאקריּפַאּפ

 הָביִתְּכ יֵכָרָצ תּונֲח יד (ןע) םָארקריּפַאּפ

 ץֶבָׁש זּוחַא רעד (רע) קיטקעלּפָאּפ
 ץֶבֶׁש יד (ס) עיצקעלּפָאּפ

 הָליאָּבַא ,אָּבַא רעד (ס) עּפַאּפ

 (תוגג וסיכל) תֶפֶז ןֹוטרִק יד עּפַאּפ

 רֹפָע ידַא עטַאלעיּפָאּפ

 בַחֹרְל וודַא קירעּפָאּפ

 הָקיִבְד הָסְיַּד יד (ס) עקּפַאּפ

 הָּבִּב יד (ס) עקּפָאּפ

 (ןגד לש) תֶלֹּבִׁש רעד (ןע) ױשּפַאּפ

 ֵמָז הֵּברַה ןֹשָי י ןפָאּפ
 (תכשוממו הקומע) הָנָׁש סָאד (}) שינעּפָאּפ

 ׁשֵּפִט ;הָרֹומְז ,ןִיַז ,ןיִּפ רעד (ץעּפ) ץָאּפ

 טְנָיְצַּפ ,(אפורל הנופה) הָלֹוח רעד (}) טנעיצַאּפ

 םֹולָּׁשַה תַבֲהַא רעד (ןע) םזיפיצַאּפ

 רֵחֹוׁש ,םֹולָׁש בֵהֹוא רעד (}) טסיפיצַאּפ

 םֹולָׁש

 הָצַרְמ ,סּיַפְמ ,ַעיִּגְרַמ ידִא שיטסיפיצַאּפ
 טֵקָּׁשַה סֹונָיִקֹואָה רעד קיפיצַאּפ
 טֵקּׁשַה סֹונָיְקֹואָה לָׁש ידַא שיפיצַאּפ
 זּורָא ןֶעְטִמ ,הָלֹודְג הָליִבֲח רעד (קעּפ) קַאּפ

 טָטֶח ,ַעּוּבְצַבֲא רעד (ן) קָאּפ

 ןּׁשִּפ ןֶמָׁש רעד טסָאקָאּפ
 ןּתְִּׁפ ןִמָׁשְּב ַחֹרָמ י ןריטסָאקָאּפ
 הָזיִרֲא יד (ןע) גנוקַאּפ

 הָזֹוח ,תיַרְּב ,הָנָמֲא רעד (}) טקַאּפ

 ןתָנְו אֹׂשָנ יי ןריטקַאּפ

 ׂשֹפָּת ,סֹפָּת ;זֹרָא ײ ןקַאּפ

 תֹוצּוּבֲעַבֲא צמ ןקָאּפ

 תֹועּוּבֲעַבֲא תַלֲחַמְּב הֹלָח יו ןקָאּפ

 דֵּיַנ םיִרָפְס רֵכֹומ רעד (ס) רעגערטנקַאּפ

 תַבָּכְרַה יד (ןע) גנולעטש'-ןקָאּפ
 תֹוצּוּבֶעַבֲא

 ןֵּתְׁשִּפ לָׁש תֶרֹעְנ יד (ס) עלעקַאּפ

2200 

 זְרֹוא רעד (ס) רעקַאּפ

 (םיפלק קחשמ  רֶקֹוּפ רעד רעקָאּפ

 הָזיִרֲא רַיְנ סָאד ריּפַאּפקַאּפ

 (ריסל) הָסָכָמ יד (ס) עקשירקָאּפ

 דָמֵצ ,םיִדָחֲא ,רָּפְסִמ ,גּוז יד/סָאד (}) רָאּפ

 רָדָה ,דֹוה רעד רֹאּפ

 ףיִעָס רעד (}) ףַארגַארַאּפ

 יִאָבְצ סקָט ,רָּדְסִמ ,דָעְצִמ רעד (ן) דַארַאּפ
 סקֹודְרִּפ רעד (}) סקָאדַארַאּפ

 ִּתְרַּת יִסְקֹודְרָּפ ידַא לַאסקָאדַארַאּפ
 רֶהָפִד
 הָניִנְׁש ,גַעֵל ,הָיְדֹורָּפ יד (ס) עידָארַאּפ

 תַּלֲעְּפ ,תּורַאָּפְתִה יד (ןע) גנורידַארַאּפ

 דָעְצִּמַה
 דָעְצִמְּב רֹבָע ,רֵאָפְתִה װ ןרידַארַאּפ

 תַּצִחְמ ,הָצֲחְמ ,דֹוּגְרַּפ רעד (ןע) ןַאװַארַאּפ

 ןֵגָמ
 ליִּפַט רעד (}) טיזַארַאּפ

 ליִּפַטְּכ הֹיָח װ ןעװעטיזַארַאּפ

 הָמְסיֵס רעד 0 לָארַאּפ

 הָתָּבְׁשַה ,קּוּתִׁש רעד (ן) זילַארַאּפ
 קָּתַׁשְמ ידַא טריזילַארַאּפ

 תַּבְׁשַה ,קֵּתַׁש װ ןריזילַארַאּפ

 ליִּבִקַמ ידַא לעלַארַאּפ

 ליִּבִקַמ בָצֵמ רעד (|) לעלַארַאּפ

 רֶּגֶסִמ רָמֲאַמ רעד () סיזעטנַארַאּפ

 ִתָדֲע ידַא לַאיפַארַאּפ
 הָדֵע ,הָּלִהְק יד (ס) עיּפַארַאּפ

 זָרְפַרָּפ רעד (|) זַארפַארַאּפ

 הָסְרִּג ןֹהָנ ,הָזָרְפַרָּפ הֹׂשָע וו ןריזַארפַארַאּפ

 תיִׁשְפָח
 חַנְצַמ רעד 60 טושַארַאּפ

 ןָחְנַצ רעד (}) טסיטושַארַאּפ

 ַחֵנְּצַה װ ןריטושַארַאּפ

 ַחֹנָצ יי ךיז ןריטושַארַאּפ
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 תֹונּוז-תֹוגּוז ידַא זַײװרָאּפ

 ריִׁשֲעָהְׁש יִנָע רעד (ס) וינעוורַאּפ

 תיִרָכָנ הָאֵּפ רעד (ן) קורַאּפ

 רָּפַס רעד (ס) רעכַאמקורַאּפ

 לַמָנ ריִע ,לֵמָנ רעד (}) טרָאּפ

 חֹולְׁשִמ יִמְּר ,רַאד יִמְּד רעד ָאטרָאּפ

 ,ֹולְטְלַטל ןֶּתִּנֶׁש ,לּוטְלִט רַּב ידַא וויטַאטרָאּפ

 די

 ַעּורְג הָדֹובֲע הֵׂשֹוע רעד (}) שטַאטרַאּפ

 הָעּורְּג הָדֹובֲע לָׁש ידַא שישטַאטרַאּפ

 הָעּורְּג הָדֹובֲע הֹׂשָע װ ןעװעשטַאטרַאּפ

 רֵּוַס ,לֵמָנ לֵעֹוּפ רעד (ס) רעטעברַאטרָאּפ

 הָליִרְּג תֶמָחְלִמ לָׁש ידַא שינַאזיטרַאּפ
 הָליִרְג םֶחֹול רעד רענַאזיטרַאּפ
 הָגָלְפִמ יד (ןע) ײטרַאּפ

 -תֶגֶלְפִמ ,הָגָלְפִמ לֶׁש -ײטרַאּפ
 ִּתְגַלְפִמ ידַא שַיײטרַאּפ
 הָגָלְפִמ רֵבֲח רעד (ס) רעיײטרַאּפ

 תֶוָצ ,הֵקֲהַל ,הָצּובְק יד (ס) עיטרַאּפ

 רֵעֹוׁש רעד (}) רעיטרָאּפ

 םֵׁש ,(קודקדב) לָעֹוּפ יִנֹוניֵּב רעד ּפיציטרַאּפ

 ָלֲעְּפַ
 (קודקדב) םַעֵּטַה תַּלִמ רעד לקיטרַאּפ

 סיִּכ קַנְרַא רעד (ס) ענָאמטרָאּפ

 עַקְרִק תַמֹוק רעד 0 רעטרַאּפ

 קיִּת רעד (}) לעפטרָאּפ

 תֹוּיְרְגיִסְל סיִּכ תַסְפַק רעד (}) רַאגיצטרָאּפ

 ׁשיִא לָׁש תּומִּד ,ןֵקֹויְּד רעד ({) טערטרָאּפ

 ןֵקֹוְד רַּיַצ װ ןריטערטרָאּפ
 ,ךֹויְמִּד ,ְּךָרֵע רעד טעטירַאּפ

 ויש
 ןיִחְׁש ,תֵחַּפַס רעד (סע) ךרַאּפ

 תַחַּפַס הָּסַכְמ ידַא טַאװעכרַאּפ
 דָמִצ ,גּוז סָאד (ךע) לרָאּפ

 םיִרָחְבִּנַה תיֵּב רעד ({) טנעמַאלרַאּפ

 ןריקרַאּפ -- זַײװרָאּפ

 תיֵּב רֵבֲח רעד רעירַאטנעמַאלרַאּפ

 םיִרָחְבִּנַה |
 יִרָטְנמָלְרַּפ ידַא שירַאטנעמַאלרַאּפ
 ליִוְּג ,ףֶלֶק רעד (}) טעמרַאּפ

 ףֶלֶק לָׁש ידַא ןטעמרַאּפ

 םֵאְתַה ,הֶוְׁשַה ,גּוז וו ןרָאּפ

 ּוַּדְזַה װ ךיז ןרָאּפ !

 ְךיִבָא ,חַל ,בּוחָט ידַא ענרַאּפ

 תּוכיִבֲא ,תּוחַל ,בַחַט יד טײקענרַאּפ

 (סוסכ)הקָזָחִּב ריִוֲא טְלְפַה װ ןעקסרַאּפ

 הֵקְזָחְּב ריִוֲא תַטְלְפַה סָאד (}) שינעקסרַאּפ

 (סוסכ)

 םיִדֲא יד ערַאּפ

 תיִבּוּבִקַנ יד (ס) ערָאּפ

 ִבּוּבִקַנ ידַא קידערָאּפ

 (בלח לש אֹלו רשבלש אֹל) ימָתֶס ידַא עװערַאּפ

 רֶפֲאָו רֶפָע ,רֶפָע רעד ךערָאּפ

 הָּדַא ,םיִדֲא הֵלֲעַה װ ןערַאּפ

 ץֵצֹורְתִה ,קֶּסֵעְתִה װ ךיז ןערָאּפ

 הָקַעַמ רעד (ן) שטנערָאּפ

 הָׁשִרְּכ יד (ס) עלעביצ-ערָאּפ
 דֹעֶר װ ךיז ןעלּפרָאּפ
 הָדיֵעְר יד (}) שינעלּפרָאּפ

 ׁשיִא ,גּוז סָאד (רעקלעפ) קלָאפ-רָאּפ

 ּתְׁשֶאְ
 םֶׂשֹּב רעד (|) םופרַאּפ
 םֵׂשַּב װ ןרימופרַאּפ

 םֵׂשַּבְתִה װ ךיז ןרימופרַאּפ
 הָפיִזְנ ;הָנָמ יד (ס) עיצרָאּפ

 עקרק תַקְלֶח ,ׁשֶרֶגִמ רעד (}) לעצרַאּפ

 הָניִסְרַח סָאד (ןע) ַײלעצרָאּפ

 ֵרּוּבִצ ןֵּג ,קֶרַּפ רעד (}) קרַאּפ

 רֵדָּג רעד (סע) ןַאקרַאּפ

 הָיָנֲח .-ריקרַאּפ
 הִנֲחַה װ ןריקרַאּפ |



 שינעקױּפ -- ץַאלּפ-ריקרַאּפ

 ,הָיָנֲח רעד (רעצעלּפ) ץַאלּפריקרַאּפ

 הָיְנֲח ׁשֵרְגִמ
 רֵדָּג רעד (סענַאקרַאּפ) ןקרַאּפ
 רָצָק ליִעְמ יד (ס) עקרַאּפ

 קֵּסַעְתִה ,בֵלְכַה יו ךיז ןעקרָאּפ
 ׁשֶפְנ ,םָדָאְךֶּב ,ׁשֶנְרַּב רעד (ןע) ןױשרַאּפ
 הָּסָכְמ ,דֹאָמ דּורַי ,בָעְתִנ ידַא עוישרַאּפ

 ןיִחְׁש הֵּכִמ ,תַחַּפַס
 (םיפלק) רֹורְצ ,הָליִבֲח רעד (שעּפ) שַאּפ

 (םיפלק קחשמב) !אֵצֹוי יִנֲא טניא ׂשַאּפ

 !לֵזאָזַעַל ְּךִל טניא ןָאװ לָאשַאּפ

 (םיפלקב בוביסמ) אי ,םיִפָלְק קֹרָז װ ןשַאּפ

 טְטְׁשַּפ רעד (}) טעטשַאּפ

 אֹוּפְסִמ ,הָעְרִמ יד (ס) עשַאּפ

 הֹעָר ,םֵטַּפ .(םייח-ילעב) לֵכֲאַה װ ןעשַאּפ

 םֵטַּפְתִה װ ךיז ןעשַאּפ

 (הבתכ) רֵּתְסַלְּפ רעד (}) ליװקשַאּפ

 בָבְר ,לּוסְּפ ,םֶגֶּפ יד (ס) המיגּפ

 םֶגְּפ םִע ידַא קידהמיגּפ
 הֶלֵבְנ ,רָגָּפ יד (ס) הריגּפ

 םֶגְּפ רעד (םי) םגּפ

 הָלֵבְנ ,רָגָּפ רעד (םי) רגּפ

 רֶגַּפְתִה װ ןרגּפ

 הָסְנְכַה ,ןֹויְדִּפ רעד (םי) ןוידּפ

 לַעַּב ,םיִרָמֲאַמ רֵפֹוס רעד (}) טסיצילבוּפ

 יאַנֹוּתִע ,רּוט

 ,הָקָיְטְסיִציִלְּבּוּפ יד קיטסיצילבוּפ
 תּואָנֹוּתִע

 ,הָעָדֹוה ,םּוסְרִּפ יד (ס) עיצַאקילבוּפ
 רֹואָל הָאָצֹוה

 רּוּבִצ ,לֶהָק סָאד (ס) םוקילבוּפ

 הָעָדֹוה ,םּוסְרִּפ יד (ןע) גנוריקילבופ

 רֹואָל אֵצֹוה ,םָסְרַּפ וו ןריקילבוּפ
 תיִניִמ תּורְגַּב ד טעטרעבוּפ

 ודֹובְכִּב ַעֹנְּפ װ ןַײז דובכב עגופ

222 

 (תירסומ ַעגָּפ װ ןַײז עגוּפ

 (ג"ק 18 ,טנוֿפ 40 :לקשמ) דּוּפ רעד (}) דוּפ

 גְניִדּוּפ ,ַחיִנְקַּת רעד (ןע) גנידוּפ

 (בלכ) לֶדּוּפ ,ןֹורְמַצ רעד (סע) לדוּפ

 הָסְפִק יד (ס) עלדוּפ

 תיִסְפִק סָאד (ך) עלעדוּפ

 הָרָדּוּפ רעד (}) רעדוּפ

 רֶּדַּפְתִה ,רֵּדַּפ װ ןרעדוּפ

 הָרָדּוּפ תיִרָּכ סָאד (ך) עלעשיקרעדרוּפ

 תיִסְפִק סָאד (ך) עלעטעקשרעדוּפ
 הָּיִרְדּוּפ ,הָרְדּוּפְל

 הָאְמֶח יד רעטוּפ
 הָצְבִח ,ץֶבֹח יד ךלימרעטוּפ

 הֶאֵמֲחַמ יד (ס) עצינרעטוּפ
 הָקָסְפַה יד (ס) עזיױּפ

 ׂשֹמִר ,לֹחָז וװ ןעזיױּפ

 תיִנָלֹוּפ ;יִנָלֹוּפ ידַא שילױּפ

 הָעָמְגַה ,הָיִקְׁשַה יד (ןע) גנוױּפ ,גנואיוּפ

 (םייח-ילעב)

 (םייח-ילעב) אָמְגַה ,הֵקְׁשַה ,ַעֶּמַג וו ןעיוּפ

 יאֵלְקַח ,רָּכִא רעד (םי) רעױּפ

 (טמחשב לֵּיַח רעד (םי) רעױּפ

 תּורָּכִא סָאד םוטרעױּפ

 תיִרְפַּכ ,תיִרָּכִא יד (ס) עטרעױּפ

 יִרָּכֶא ידַא שירעױּפ

 רֹויְפיִּפַא רעד (}) טסּפױּפ

 ִרֹויְפיִּפַא ידַא ךעלטסּפיוּפ
 ,תּוׁשְׁשֹור יד (ס) עיצַאירעּפױּפ

 תּוׁשְׁשּורְתִה

 ,תּוׁשְׁשֹור יד (ןע) גנוריזירעּפיוּפ

 תּוׁשְׁשּורְתִה

 ןִיְבַא ,ׁשֵׁשֹור װ ןריזירעּפױּפ
 ףֹּת יד (}) קױּפ
 ףֹפָּת יי ןקיוּפ

 הָפיִפְּת סָאד (|) שינעקױּפ
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 ףֶּפֵּת רעד (ס) רעקיױּפ

 ,חַלֶצִי-אֹל רעד (ס) רעקױּפ "ןזיול --
 תֹונָרְק בֵׁשֹוי

 ַחּוּפְנ רעד (ן) שיױּפ

 חּופָנ ידַא קישוּפ

 חֶּפַנְתִה י ךיז ןשיוּפ
 ְךֹומ רעד (}) ךוּפ

 יִרְמַצ ,יִכֹומ ידַא ןריכוּפ

 יֵכֹומ ,ַחּופָנ ידַא עקכוּפ

 הָפְרְׂשיקַבַא ,קָבָא רעד (ס) רעולוּפ
 סֵסְרַמ ,ףלְזַמ רעד (ן) רָאטַאזירעוװלוּפ

 סּוּסר ,ףּוּלְז יד (ןע) גנוריזירעוולוּפ

 סֵּסַר ,ףֵלְַה וי ןריזירעװלוּפ

 הָמיִעְּפ ,קֶפֹד רעד (}) סלוּפ

 הָמיִעְּפ ,הָקָיַפְּד יד (ןע) גנוריסלוּפ

 םלָה ,םֹעָּפ ,קֹפָּד וו ןריסלוּפ
 ןֶכּוּד רעד (}) טיּפלוּפ

 הָקְלּוּפ ,(לכאמ ףוע לש קֹוׁש יד (ס) עקלופ

 הָּבַטְצִא ,ףֶּדַמ יד (ס) עקלוּפ

 ְךֶסֶמ ןיִי ,'ץֶנּוּפ רעד (}) שטנוּפ

 ׁשָּמַמ ,קּויְדִּב ודַא טקנוּפ

 הָנֲעַט ,טֶרְּפ ,הֶּדִקְנ רעד (}) טקנוּפ
 קּוסִּפ ,דּוּקְנ יד (ס) עיצַאוטקנוּפ

 קּוּסִּפ ,דּוּקְנ יד (ןע) גנוריטקנוּפ

 קֵּסַּפ ,דֵּקַנ װ ןריטקנוּפ

 לּולֲח ,יּונָּפ ,קיִר ידַא טסוּפ

 קיר ,הָקָיִר פַא סַאּפ-ןוא-טסוּפ
 הֵּבְרַה יּונָּפ הֶיָה ,קיִר דֹמָע װ ןעוועטסוּפ

 ןֵמְז
 תּונְקיִר יד (|) שינעטסוּפ

 ,ןֶלֶטַּב ,אֵקיִר רעד (סע) קינסַאּפעטסוּפ

 תֹונָרְק בֵׁשֹוי

 ֹוּנַמְז זֵּבְזַּב ,לֵטָּב ךלָה וי ןעװעסַאּפעטסוּפ

 קיִרָל
 חֵלְּצַה ,גֵּׂשַה וו ןלעוּפ

 ןדחּפ -- רעקיוּפ

 (םיקופקפ ירחא) טֵלְחַה וװ ךיז ַײב ןלעוּפ

 ןְבקְרִק ,קָפָז :זָּכְרִמ ,רּוּבַט רעד (סע) קיּפוּפ

 !ףּוא רעד (}) ףוּפ

 ןׂשיִל בֶהֹוא רעד (ס) רעפוּפ
 ,תּונָרְּדְנג ,רֶדָה ,רֵאְּפ ,טּוׁשק רעד (|) ץוּפ

 סּוּכְרִּפ ,ַחּוצְחִצ

 יֵטּוׁשְק -צוּפ

 סָּכְרַּפ ,ַחֵצְחַצ ,הָּפֵי ,טֵׁשק ײ ןצוּפ
 ;סָּכְרַּפְתִה ,רּדְנַּגְתִה ,טְׁשִקְתִה יי ךיז ןצוּפ

 רֶּזַח

 ; תּורְּדְנַנְתִה ,תּוטְׁשִקְתִה יד (ן) שינעצוּפ

 רּוּזִח

 תּונֲעְבֹוּכ יד (ןע) ַײרעצוּפ

 תיִנָעְבֹוּכ יד (ס) עקרעצוּפ

 ׁשֶּלַח הָּיִרְי לֹוק ,ץֶפֶנ לֹוק רעד (|) קופ

 תֶרָטֹוטֲח ,ןּונְבַּג רעד (ןע) לקוּפ
 יָנּונְבַּג ידַא קידלקוּפ

 ץֶפֶנ לֹוק אֵצֹוה ,קפָּד וו ןעקוּפ

 ןֶדְּפִק ,יִנָטיִרּוּפ ידַא שינַאטירוּפ

 ןֶדֶּפִק ,ןָטיִרּוּפ רעד רענַאטירוּפ

 םיִרּוּפ לָׁש הֶזֲחַמ יד (ן) ליּפש-םירוּפ

 טְסיִרּוּפ ,ןֶרֲהַט רעד ({) טסירוּפ

 ןֵמּגְרַא ;עֶלֹוּת ,יִנָׁש רעד לּפרוּפ

 ןָמּגְרַא לָׁש ,יִנָׁש לֶׁש ידַא ןלעּפרוּפ

 לּובְּג גֵּסַה ,רֵפָה וו ןַײז רדג ץררוּפ

 ֹומְׁש רֵּכְזַה ,ֹומְׁשִּב אֹרֵק װ ןַײז ומשב שרוּפ
 תיִחַּפ ,הָסְפָק יד (ס) עקשוּפ

 ראָּב ,ַחֵנְעַּפ ,רֹתָּפ װ ןַײז רתוּפ

 םֹולֲח רֹתָּפ װ ןַײז םולח רתוּפ

 ְֶּבְזַב,ןֶרזַּפ רעד (םי) ןרזּפ
 תּונְזְּבְזַּב ,תּונָרּזַּפ יד ({) תונרזּפ

 יֵנָזִבְוַּב ,יִנָרְנַּפ ידא שינרזּפ

 אָרֹומ ,הָדָרֲח ,דֵחַּפ רעד (םי) דחּפ

 הָמיֵא ליִטִמ ,םיָא ,דיִחְּפַמ ידַא קידמידחּפ

 בֵל-גּומ ,ןֶדְחַּפ רעד (םינ) ןדחּפ



 טעלָאטסיּפ -- תונדחּפ

 בֵל ְךֶרֹמ ,תּונָדְחַּפ יד (}) תונדחּפ

 יִנָדְחַּפ ,לָפָׁש ,בֵל גּומ ידַא שינדחּפ

 יֵׁשְפָח ,רּוטָּפ ּפַא רוטּפ
 (ןדרטמ ,הרצמ) רַסָּפִה וו ןרעוו רוטּפ

 ֵלְׁשַה ,לֵקָלַק י ןרטּפ
 תּורְרְחַּתְׁשִה ,תּורְטָּפִה סָאד ({) שינרטּפ

 | םָּד ץֵצֹומ ,הָקּולַע יד (ס) עקוװַאיּפ

 בֵקָע יד (ס) עטַאיּפ
 (טמחשב) לֵּיַח רעד (ןע) ןָאיּפ

 תֶלֹקְׁשִּמַה-טּוח רעד (ןע) ןָאיּפ

 ֵרְּתְנַסְּפ רעד (|) טסינַאיּפ
 רֵּתְנַסְּפ יד (ס) ענַאיּפ

 ףֶצָק יד (ס) ענַאיּפ

 הָסָּדְנַה ליֵחְּב לָּיַח :ץּולָח רעד ({) רענָאיּפ

 יָצּולֲח ידַא שירענָאיּפ

 תּויָצּולֲח יד טײקשירענָאיּפ

 הָבְקָנ לָצֵא ןיִמירַביֵא רעד (}) גרַאיּפ

 טְנָמְגיִּפ ,ןֶעְבִצ רעד ({) טנעמגיפ

 ןּוּג ,טְנֶמְגיִּפְּב הֹסָּכ װ ןריטנעמגיּפ

 ןֹוּגַג רעד (ס) קעשַאדיּפ

 רֶצֵק ליִעְמ רעד (}) קַאשזדיּפ

 (השירפמש רמוחו היח) קֶׁשּומ רעד םעזיּפ

 הָמיָגיִּפ יד (ס) עמַאשזיּפ

 הָאָלּול ,הֵקְבֶא יד (ס) עקלעטיפ

 טֵרָּפ ,טָרְּפ יד (ס) עקוועשטיּפ

 חַלָּפ יד (ס) עדַײּפ

 עַבָט-הֵאְרַמ ,ףֹונ רעד (}) שזַאזייּפ

 הָדְרֲח ,רַעֵצ ,לֶבֵס יד (ןע) ןַײּפ
 רּוסִי ,בֹואְכֵמ ,יּוּנֶע יד (ןע) גנוקינַײּפ

 קֵצָה ,םיִרּוּסִי םֹרָּג ,הֵּנַע יו ןקינַײּפ

 הֶּנַעְתִה ,רֵּסִיְתִה װ ךיז ןקינַײּפ

 קיִצַמ ,הֶּנַעמ רעד (ס) רעקינַײּפ

 בּואָּכ ,רֲעַצְמ ,קיִצֵמ ידַא ךעלנַײּפ

 תיִרְפַּכ ,תיִרָּכֶא יד (ס) עטרעיַײּפ

 ףֹּת רעד (ןע) לקַײּפ
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 הָפיִפְּת יד (ןע) גנולקַײּפ
 ףֵפֹוּת װ ןעלקַײּפ
 ףֶּפֵּת רעד (ס) רעלקַײּפ

 הָלּולְג יד ({) ליפ

 טּונ ,סָּיַט רעד (|) טָאליּפ
 סֹוטֶמ תַגיִהְנ ,תּואְּגַה יד (ןע) גנוריטָאליּפ

 הָגֲהַה דַיִל דֹמָע ,גֹהָנ ו ןריטָאליּפ

 לֶגָר הֵלֹוע ,ןָיְלַצ רעד (ןע) םירגליּפ

 תּוׁשיִעְר יד (ןע) גנורעדליפ

 ׁשעֶר ײ ןרעדליּפ
 לָּכְלַּב ,הָלֹוחְּב לֵּפַט ,דֵעַס װ ןעוװענליּפ
 יּוּקנְל ףֵנְפַנ װ ןעליּפ

 לּוּפְלַּפ רעד (םי) לוּפליּפ

 לּוּפְלִּפ יד קיטסילוּפליּפ

 רּוּדַּכ יד (ס) עקליּפ

 תיִגֹופְס ןָבֶא רעד (}) סמיּפ

 רֶפֹּגַה ץֵע סָאד ץלָאהנסמיּפ

 טֹועָּפ סָאד (ךע) לרעּפמיּפ
 ץּומְצִמ ;הָציִרְק ,הֶּדִקְנ סָאד (ןע) לטניּפ

 הָרָטַּמַה לֶא ַעלק לטניּפ ןיא ןפערט --
 ,ןִיַע ףּועְמ ,ץּומְצִמ יד (ןע) גנולטניּפ

 הָּציִרְק
 ףֵעְפַע ,ץֵמְצַמ ,דֵּקַנ יי ןעלטניּפ
 קיִסְפּו הֶּדִקְנ יד (ס) עמָאק-לטניּפ
 תַנֹּרִקְנ סָאד (ר) עלעטניּפ

 ףָצָק יד (ס) עניּפ

 ףֵצְקַה י ןעניּפ
 ףֹצָק וו ךיז ןעניּפ

 תָטֶקְלַמ ,טֵקְלַמ רעד (}) טעצניּפ

 קד ,ןֹוכָנ ,קֶיִדְמ .קּייִדְּב ידַא ךעלטקניּפ
 ,קּייּד ,תּונְקיַד יד ({) טייקכעלטקניּפ

 תּונֹוכְנ

 סֶקָנִּפ רעד (םי) סקניּפ

 חָּדְקֲא רעד (}) טעלָאטסיּפ
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 הֵּקִּפ ;םֹוּתְסַׁש ,הָנְכּוּב רעד (ןע) ןָאטסיּפ

 (קשנל רודכבו

 חָּדְקֲא רעד (}) לױטסיּפ

 ,הֵּיַח לָׁש הָּפ ,הָּפ רעד/סָאד (סע) קסיּפ

 ףּוצְרַּפ
 הָּבְרַה רֵּבַדְמ ,ןֶטְּפְטַּפ ידא עטַאקסיּפ
 םיִנָּפ םֶעְזַה יװ ךיז ןעלקסיפ
 הָזָעָהְּב רֵּבַּד ,תּונָצֲחַׁשְּב רֵּבַּד יי ןעוועקסיּפ

 :האר) ןָדֶא ,סיִסָּב רעד (}) לַאטסעדעיּפ

 (לַאטסעדעּפ
 יִׁשֲחַר ,הָצֶרֲעַה ,הָרְקֹוה יד (ן) טעטעיּפ

 דֹובָּכ
 לֶגֶרְּב ְךלֹוה ידַא ענטָאכעּפ

 הֶזֲחַמ יד (|) עסעיּפ

 רּוּנַּת רעד (ס) קילָאקעיּפ
 קֵּנַּפ װ ןעשטשעעיּפ

 קֵּנַּפְתִה װ ךיז ןעשטשעיּפ

 ץּוּיִצ ,ףּוצְפִצ רעד (}) סּפיּפ

 ֵּיַצ ,ףֵצְפַצ װ ןסּפיּפ

 תֶפָטְפַט רעד (}) טעּפיּפ

 יִדְגַא ןיֵּנַּת ,ןֹוקָרָּד רעד (ס) רעטָאנרעּפיּפ

 תֶרֶטְקִמ יד (ס) עקּפיּפ

 תֶרֶטֶקִמ ןֵׁשַע װי ןעקּפיּפ
 דֹאְמ ןֶטק ,יֵרּורֲעַז ידַא קניציּפ

 יָנֹועְּבְצֶא ,ןֵטְנַטק ,ריִעָז סָאד סלציּפ

 הָצֶּפ יד (ס) עציּפ

 טֹועָּפ ,טּועָּפ סָאד (() עלעציּפ

 טֹועָּפַמ ןֶטְק רעד (סע) קינָאּפעציּפ
 תֹוריִעְז תֹוכיֵתֲח צמ ךעלציּפ-ץיּפ
 ,ןֵטְנַטְק ,ריִעָז סָאד (ך) עלעקציּפ

 טֹועָּפ
 (םיפלקב) הֶלָע ,קיּפ רעד קייּפ

 רּוּקִנ רעד (}) קיּפ -

 (ןולמב תויוחילשל) רַעֵנ רעד (ס) ָאלָאקיּפ

 ִטְנַקיִּפ ,ףיִרָח ,לָּבַתְמ ידַא טנַאקיּפ

 גנוריטַאיגַאלּפ -- ןָאטסיּפ

 ,תּופיִרֲח ,לּוּבִּת יד (}) טײקטנַאקיּפ

 עי טיק =
 רֵּקַנ רעד (}) ץלָאהקיּפ

 ׁשֶפְניַחּוּקְּפ רעד שפנ-חוקיּפ

 ֶכָח.ַחֵקִּפ רעד (םי) חקיפ
 תּוחְקִּפ סָאד (}) תוחקיּפ

 יִחְקִּפ ידַא שיחקיּפ

 ַעלָק ;רֵּקִנ י ןקיּפ
 ותָּפַלְקִמ אֹצָי ,ַעקָּבִ .ַעִקַּבְתִה יי ךיז ןקיּפ
 קיִנְקיִּפ רעד (ס) קינקיּפ
 חַמֹר יד (ס) עקיּפ
 םיִתְבֹוׁש תֶרֶמְׁשִמ רעד (ן) טעקיּפ

 תֶרֶמְׁשִמְּב תּופְּתַּתְׁשִה יד (ןע) גנוריטעקיפ

 םיִתְבֹוׁש

 םיִתְבֹוׁש תֶרֶמְׁשִמְּב ףֵּתַּתְׁשִה יי ןריטעקיּפ
 רּוּקִנ יד (|) שינעקיּפ

 ןָסיִּכ רעד (}) גָאריּפ

 יִּמִי רֵדֹוׁש רעד (}) טַאריּפ

 דֹדָׁש װ ןעװעטַאריּפ

 ִּמַי דֹׂש יד (ןע) ײרעטַאריּפ
 הָדיִמָריִּפ ,תיִדּוּדַח יד (ס) עדימַאריּפ

 רַחַנ װ ןעכריּפ

 הָריִחְנ סָאד ({) שינעכריּפ

 הָבָבְי רעד (}) שטשיּפ

 בַּבַי װ ןעשטשיּפ

 בּוּבִי יד (ן) שינעשטשיפ

 ןֶתָׁש לֶטָה ײ ןשיּפ
 ךֶתֶׁש ,הָנָּתְׁשַה סָאד (ן) ץכעשיּפ
 ביִטְרַמ ,ןָתָׁש ליִטֵמ רעד (ס) רעשיּפ

 אֵלָּפ יד (םי) אלּפ
 הָּכַמ ,הָפְּגַמ ,ןֹוסָא יד (}) גָאלּפ

 תיִתּורְפִס הָבֵנְּג רעד (}) טַאיגַאלּפ

 יִתּורָפִס בֶּנִג רעד (}) רָאטַאיגַאלּפ
 הָבֵנְּג תַלִעְּפ יד (ןע) גנוריטַאיגַאלּפ

 תיִתּורְפִס



 שינעצַאלּפ -- ןריטַאיגַאלּפ

 הֹּקַח ,יִתּורְפְס ןֹויְעַר בֹנָּג יו ןריטַאיגַאלּפ

 תיִתּורְפִס הָריִצְי

 דֶרֶטַה ,הֶּנַע ,קֵצָה װ ןגָאלּפ

 ּוּנִע ,תּורְּסַיְתִה יד () שינעגָאלּפ

 רֵגָד ,דְלֹוה װ ןעידָאלּפ
 הֹבָרְו הֹרָּפ װ ךיז ןעידָאלּפ
 ָּיְִרּו הָיִרְּפ יד (}) שינעידָאלּפ

 ִאְלִּפ ידַא קידאלּפ
 הָמְסַלְּפ יד (ס) עמזַאלּפ

 םָּיַה ףֹוח יד (ס) עשזַאלּפ
 הָמָר ,רֹוׁשיִמ רעד (ס) ָאטַאלּפ

 הדיחי) הָּתִּכ ,הָקָלְחַמ רעד (ןע) ןָאטַאלּפ

 (תיאבצ

 יִנֲחּור ידַא שינָאטַאלּפ

 הָניִטְלִּפ רעד ןיטַאלּפ
 יָניִטְלִּפ ידַא ןעניטַאלּפ

 טיִלקַּת יד (ס) עטַאלּפ

 עֶצמ ,חָטֶׁשִמ יד (ס) עמרָאפטַאלּפ
 הָחּוטְׁש לֶגָר רעד (סיפטַאלּפ) סופטַאלּפ
 יִחְטִׁש ,ַחּוטֶׁש ידַא קישטַאלּפ

 חּוּטְׁש יד (ןע) גנוקישטַאלּפ

 תּויִחְטִׁש יד (}) טײקישטַאלּפ
 חֵּטַׁש װ ןקישטַאלּפ
 יִאְלִּפ ידַא קידמיָאלּפ

 ןיִדָס ,הָעיִרְי יד (ס) עטכַאלּפ
 -םֵמֹוחְּב הָריִגְס יד (ןע) גנוריבמָאלּפ

 (ןשב) הָמיִתְס ; תֵרָפֹוע

 םֹחָס :תָרָפֹוע-םַתֹוחְּב םֹתָח וו ןריבמָאלּפ

 (ןשב) הָמיִתָסִּב

 הָמיִתְס ;תֶרָפֹוע-םַתֹוח יד (ס) עבמָאלּפ

 (ןשב)

 ,םיִׁשְרֵּת ,תיִנְכָּת רעד (רענעלּפ) ןַאלּפ

 טּוטְרַׂש

 (שופיחב) רֶדָס"יֵא הֹׂשָע װ ןרעדנָאלּפ
 לּולְסַמ ;הָּלִסְמ בעד (}) טנַאלּפ
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 םיִעָּטַמ לַעַּב רעד (ן) רָאטַאטנַאלּפ

 םיִעָּטַמ תַּזֲחֲא ,הֶעָּטַמ יד (ס) עיצַאטנַאלּפ

 הָיְבּוּברֶע ,ְּךּוּבס ,ּךַבְס רעד (ס) רעטנָאלּפ
 ְךֵָה ,לֵּבְלַּב,ְךֵּבַס װ ןרעטנָאלּפ

 תֶכֹּבְסִּת סָאד (}) שינרעטנָאלּפ
 ְךֵּבַּתְסִה וו ךיז ןרעטנָאלּפ
 ןּונְכִּת -רינַאלּפ

 ןּונְכִּת יד (ןע) גנורינַאלּפ

 םיִׁשְרַּת ןֵכָה ,ןֵנְכַּת װ ןרינַאלּפ
 הָחיִרְצ יד (}) שינעכנַאלּפ

 ַחֹרָצ וו ןענעכנַאלּפ
 רֵקֹוס ,דֵדֹומ רעד (ס) רעטסַײמנַאלּפ

 רֶׁשְק רֹׂשק ,םֹמָז ,ןֵנְכַּת יו ןעוענַאלּפ

 םִיַמָׁש םֶרֶּג ,תֶכָל בֵכֹוּכ רעד (ן) טענַאלּפ
 םּויִרַטְנָלְּפ רעד (ס) םוירַאטענַאלּפ

 ןֹואָּד רעד (}) רענַאלּפ

 ׁשלֶּג ,הֹאָּד װ ןרענַאלּפ

 םיִׁשָרְק רֶדָּג רעד (ס) ןעקנַאלּפ
 ְךָּבְדִנ ,הָבְכִׁש רעד (|) טסַאלּפ

 יֵטְסַלְּפ רֶמֹח רעד קיטסַאלּפ

 ִבּוִַע ,יִרּויִצ ,טֵלֹוּב ,יִטְסַלְּפ ידַא שיטסַאלּפ

 טֵּפְטַּפ װ ןעלּפַאלּפ
 טּוּפְטִּפ יד (|) שינעלּפַאלּפ
 ןָטִּפְטַּפ ,טֵּפְטַפְמ רעד (ס) רעלּפַאלּפ

 טּוּפְטִּפ סָאד (ןע) ַײרעלּפַאלּפ

 ,הָבָחֶר ,רָּכִּכ ,םֹוקָמ רעד (רעצעלּפ) ץַאלּפ

 ׁשֶרְגִמ ,חַטֶׁש ,חַוָר ,הָּדִמֶע
 לֹוק ,ַחּוצּפ לֹוק :קֶדָס ,ַעיִקְּב רעד (}) ץַאלּפ

 רּוּתִא ,םּוּקִמ רעד ריצַאלּפ

 רּוּתִא ,םּוּקִמ יד (ןע) גנוריצַאלּפ

 רֵּתַא ,םֵּקַמ װ ןריצַאלּפ

 ַחְצֶּפִה ,קֵָּפִה ,ַעֵּקַּבְתִה יו ןצַאלּפ
 תּוחְעַּפְתַה ,תּועְּקַּבְתִה יד ({) שינעצַאלּפ
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 הָעָדֹומ ,הָזרְּכ רעד (|) טַאקַאלּפ

 הָזרְּכ קֵּבְדַה יי ןריטַאקַאלּפ
 חּורְפִה ,בָּׁשַמ רעד (ן) שָאלּפ

 תַמיִרְּג ,הָחְרְפַה יד (ןע) גנושָאלּפ

 חּורְבִה :;תּוְּגַרְתִה
 ;תּווּגַרְתִה םֹרָּג ,תּוׁשּגַרְתִה םֹרָּג יװ ןעשָאלּפ

 חֵרָבַה
 הָבּוהֲא ,שֶגְליִּפ יד (םי) שגלּפ

 אָּתְגִלְּפ לָׁש ידַא קידאּתגולּפ

 םיִבָחְר םִיַסָנְכִמ צמ ןרעדולּפ
 אָדיִזְפ ,זיִזָּפ רעד () טולּפ

 (יגולותימ) ןֹוטּולִּפ רעד ןָאטולּפ

 (תוקלחמ 3) תיִאָבְצ הָדיִחְי רעד (ןע) ןָאטולּפ

 זיִזָּפ ידא שיטולּפ

 טּוּפְטִּפ רעד (ס) רעדױלּפ

 םיִרּוּבִּד ףָטָׁש רעד רעסַאװרעדױלּפ

 טּוּפְטִּפ יד (ןע) גנורעדיולּפ
 ןָטִּפְטַּפ רעד (רע) קַאזרעדױלּפ

 טּוּפְטִּפ יד (ןע) ַײרעדױלּפ

 טֶּפְטַּפ װ ןרעדױלּפ

 רֶדָּג רעד (}) טױלּפ

 הָלֵטְּב הָחיִׂש רעד שיױלּפ

 לֶבָה יִרְבּד רֵּבַּד וו ןשולּפ

 לֶבָה יִרְבִּד רַּבַדְמ רעד (ס) רעשיולּפ

 הָבֵאְׁשַמ רעד ({) ּפמולּפ

 בֹאָׁש װ ןעּפמולּפ
 ָתָנ ,הֶזָּתַה רעד (ן) שטנולּפ
 ׁשיִא-תֶׁשֲא יד (ס) עטתינולּפ

 בּויִח ,יִבּויִח ,דֹועְו -ִו ,סּולְּפ רעד (}) סולּפ

 ףֶדֹע װנָאק סולּפ

 (ןבקרוקה ביבס) ףֹועָה ןֵּמָׁש צמ ןרעטסולּפ

 רָבָעְל רָבָע רעד טקעפרעּפמַאװקסולּפ

 (קודקדב)

 ץַעַנ יד (ס) עקוועקסולּפ
 ְךֵׁשְכַׁש וו ןעקסולּפ

 עסילּפ -- טַאקַאלּפ

 ְךְֵׁכַּתְׁשִה וו ךיז ןעקסולּפ
 םֹאְתִּפ ודַא ןבלַאהטצולּפ

 םֹאְתִּפ ודַא גנילצולּפ

 ' יָמֹאְתִּפ ידַא קידגנילצולּפ

 םֹאְתִּפ ודַא םעצולּפ

 יִמֹאְתִּפ ידַא קידמעצולּפ

 תּוּיִמֹאְתִּפ יד (|) טייקידמעצולּפ

 ּוּבַר לָׁש ,-בַר ,הָּבִרְמ ידַא לַארולּפ
 תֹולֹוק ףֶדֹע ,בֹר ,יּוּבְר יד (}) טעטילַארולּפ

 תּוליִכְר ,זַעֵל יד (ס) עקטָאילּפ

 בָבְר ,םָתָּכ יד (ס) עמַאילּפ

 תֹופֲעְלִז םָׁשֶּג ,םִיַמ ְּךֶפֶׁש לֹוק רעד (}) ךוילּפ

 תֹופֲעְלִז םָׁשֶּג דֹרָי ,הָקָזָחְּב ְּךֹפָׁש װ ןעכוילּפ

 תֹופֲעְלִז םָׁשָּג רעד (ס) ןגערכוילּפ

 ְךּוׁשָכִׁש רעד קסוילּפ

 ְךֵׁשְכַׁש װ ןעקסוילּפ
 ְךֵׁשְכַּתְׁשִה יװ ךיז ןעקסוילּפ

 ןיִסּולְּפ ,ׁשּולְּפ רעד (}) שוילּפ

 ןיִסּולְּפ לֶׁש ,יֵׁשּולְּפ ידַא ןשוילּפ

 סֹוסיִק רעד (}) שטשוילּפ |
 ָךּוׁשְכַׁש רעד (ןע) קשוילּפ
 ְךֵׁשְכַׁש װ ןעקשוילּפ

 הָרְבֹוּד ,הָדֹוסְּפַר רעד (סע) טילּפ

 טיִלַּפ רעד (םי) טילּפ

 םִיַריִּכ ,הָריִּכ יד (ס) עטילּפ

 רֹוׁשיִמ ,חָטֶׁשִמ רעד (ןע) ןיילּפ

 ףֵתָּכ ,םָכָׁש יד (ס) עציילּפ

 הָחְרִק ,תַחרִק רעד (}) ךילּפ |

 חָרֹקִמ ,ַחֵרֵק ידַא עטַאװעכילּפ
 (חא וא תוחא תב) תיִנֵיְחַא יד (ס) עצינעמילּפ |

 (תוחא וא חא ןב) ןִיְחַא רעד (סע) קינעמילּפ

 הָפיֵטְק רעד סילּפ
 יִנָפיִטק ,יָפיֵטְק ידַא ןסילּפ

 לּוּפק ,טּוּמק יד (ןסילּפ) עסילּפ |



 לַאדעּפ -- קסעילּפ

 ׁשַעַר ,הָחיִפְט רעד (סע) קסעילּפ

 ׁשעֶר ,ַחֹפָט װ ןעקסעילּפ

 דֶגֶא רעד 0 קילּפ

 יִּתְׁשִלְּפ ידַא שיּתשילּפ
 םַע לֵאְׁשִמ רעד (}) טיצסיבעלּפ
 ץֹומ יד (ס) עװעלּפ

 (ץוממ)ׁשֵּכַנ וו ןעוועלּפ
 סִיַּפ ,הָלָרְגַה רעד ({) טעלּפ
 ץֵהְגַמ רעד (ס) ןזַײאטעלּפ
 ריִּפַנְס יד (ס) עווטעלּפ

 יִריִּפַנְס ידַא קידעװטעלּפ

 ;הָלרְגַה תַּלֲעְּפ ,הָלָרְגַה יד (ןע) גנוטעלּפ

 ַעיִקְּב ,ַחּוצָּפ

 ַחֵצַּפ ;רֹבָׁש ;לֵרָגַה ,הָלָרְגַה ְּךֹרָע וו ןטעלּפ

 ַעְקָּב
 רֹבָׁש ,ַעֹקָּב ,ַחֵצַּפ וו ןטעלּפ

 יֵבְׁש רעד (ןע) ןעלּפ

 הָאיִלְּמַה לָׁש ידַא רַאנעלּפ
 הָאיִלָּמַה תַביִׁשְי ,הָאיִלְמ רעד (ס) םונעלּפ

 יובָׁש רעד (סע) קינעלּפ
 הָדיִח ,הָאיִלְּפ ,ןֹוהָּמִּת רעד ףעלּפ
 הָכּובְמִּב אֵבָה ,אֵלָפַה .ַּהֵמְּתַה װ ןפעלּפ
 ְךֹובָנ ,יָנֹוהְמִּת ידַא קידנפעלּפ
 הָּתִּפ סָאד (ךע) לצעלּפ

 ןֶטק רָּכִּכ סָאד (ךע) לצעלּפ

 (הרבחה) תיֵדְע ,תיִּלִע צמ יַנַּפ

 ׁשֶרֹׂש ,םֶדֶּג רעד (סע) קַאינּפ

 תּויְדָדְצ-דַח ,הֵּיִטְנ יד (ס) הינּפ

 יִדָדְצ-דַח ,יִתָּיִטְנ ידַא קידתוינּפ

 ; ףּוצִרַּפ ,רֵּתְסַלְק ,םיִנָּפ סָאד (רע) םינּפ

 הר
 יֵפּוצְרַּפ -םינּפ

 יִריִוֲא גיִמְצ רעד (ן) טַאמוענּפ

 לָׁש ,ריִוֲא ליִכֵמ ,יִריִוֲא ידַא שיטַאמוענּפ

 ריִוֲא ץֵחַל
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 סֶקָנִּפ רעד (םי) סקנּפ

 ףֶקֹּת רַסֲח ,לֵטָּב ,לּוסָּפ ידַא לוסּפ

 תֶלֹסְּפ סָאד תלוסּפ

 קּוסָּפ רעד (םי) קוסּפ

 חַסֶּפ לֶׁש ידַא קידחסּפ

 הָסיֵלְנֲאֹוכיִסְּפ רעד (}) זילַאנַאָאכיסּפ
 רעד (ס) רעקיטילַאנַאָאכיסּפ

 יאקיִטיִלָנֲאֹוכיִסְּפ
 יִטיִלְנֲאֹוכיִסְּפ ידַא שיטילַאנַאָאכיסּפ

 גֹולֹוכיִסְּפ רעד (ן) גָאלָאכיסּפ
 ׁשֶפֶּנַה תַרֹוּת ,הָיְגֹולֹוכיִסְּפ יד עיגָאלָאכיסּפ
 יִגֹולֹוכיִסְּפ ידַא שיגָאלָאכיסּפ
 אֵפֹור ,רֶטַאיִכיִסְּפ רעד (ס) רעטַאיכיסּפ

 הָיְרְטַאיִכיִסְּפ יד עירטַאיכיסּפ

 םֶדָאָה ׁשֶפֶנ יד קיכיסּפ
 ִגֹולֹוכיִסְּפ ,יִכיִסְּפ ,יִׁשְפַנ ידַא שיכיסּפ

 יִלְדָכיִסְּפ ידַא שילעדעכיספ

 הָליִסְּפ יד (ןע) גנולסּפ

 ןָתָׁש לָׁש תֶׁשֹּבְחַּת םיִׂש :לֹסֶּפ וי ןעלסּפ

 ֹוּדְבָסְּפ ,ףּיִזְמ ,הָּמָדִמ -ָאדוועסּפ
 ,לָאְׁשִמ םֵׁש רעד (ןע) םינָאדוועסּפ

 םיִנֹוּדְבִסְּפ
 הָפיִזְנ ,הָנָמ :קָסֶּפ רעד (םי) קסּפ

 הָטָלְחַה ,ןיִּד"קֵסְּפ רעד (םי) ןיד-קסּפ
 הָפיִזְנ,יּוּנְג סָאד (רעטרעוו) טרָאװ-קסּפ

 -קַסְּפ תֵאָצֹוה ,תּונְקְסַּפ יד (ןע) גנונעקסּפ

 ןיִּד
 ןיִּד-רַזְג אֵצֹוה ,ןיִּד-קַסְּפ אֵצֹוה װ ןענעקסּפ

 ? תֹואָה רעד עּפ

 גֹוגָדִּפ ,הָרֹומ ,ְּךֵנַחְמ רעד (ן) גָאגַאדעּפ

 דּומְל ,ּךּוּנִח יד קיגָאגַאדעּפ

 דּומִל ,ְךּוּנָח יד עיגָאגַאדעּפ

 יִדּומְל ,יִכּוּנִח ידַא שיגָאגַאדעּפ

 סֶרְדִמ ,הָׁשְוַּד רעד ({) לַאדעּפ
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 ׁשּוַד וו ןרילַאדעּפ

 קֵּדקַדְמ ,ןֶדֶּפִק רעד (}) טנַאדעּפ
 ִטְנַדְּפ ,יִנָדְּפַק ידִא שיטנַאדעּפ
 תּייִטְנַדְּפ ,תּונָדְּפִק יד (}) טײקשיטנַאדעּפ

 תּייְטְנַדְּפ ,תּונָדְּפִק יד (ס) עירעטנַאדעּפ

 לֹכָר װ ןעלדעּפ
 לָכֹור רעד (ס) רעלדעּפ
 :האר) דֹוסְי ,ןֶדָא ,סיִסָּב רעד (|) לַאטסעדעּפ

 (לַאטסעדעיּפ

 הָעָּפְׁשַה ,הָאָצֹוּת ,תיִלְכַּת יד (ס) הלועּפ

 ,ףִקֹּת-רַּב ,ליִעְי ,יִתיִלְכַּת ידַא קידהלועּפ

 ליִעָּפ
 ׁשֵּקַּב ,הָמּוצַע ׁשֵּגַה װ ןרינָאיציטעּפ

 הָיְציִטְּפ ,הָמּוצַע יד (ס) עיציטעּפ

 הָביִנֲע ,הָאָלּול יד (ס) עילטעּפ

 הָיְליִסֹורְטָּפ ,ןֹוניִלְסֹורְטֶּפ יד עקשירטעּפ

 הֶּלַק הָחיִפְט סָאד (ךע) לשטעפ
 תּוּלַקְּב ַחֹפָט וו ןעלשטעּפ

 הֶּלַק הָחיִפְט סָאד () עלעשטעּפ
 רָפֹּכ ,תָפָז רעד ךעּפ

 לָגְרְּב ְךֵלֹוה ידַא ענטָאכעּפ

 הָמְכִׁש יד (ס) ענירעלעּפ

 הָוְרַּפ רֹוע ,הָוְרַּפ רעד ({) ץלעּפ

 (לושיב ירחא) בָלָחֶה םּורק רעד 60 ץלעּפ

 יִצּוּג ׁשָנְרַּב ;ןֶבְקְרַק רעד (סע) קיּפמעּפ

 סֹומְלּוק ,טֶע יד (סע) ןעּפ

 לֹוחְכִמ רעד (ןע) לזדנעּפ
 לֹוחְכִמְּב ַחֹרָמ ,לֹוחְכִמִּב ׁשֹרָּב װ ןעלזדנעּפ
 (סוס ילגר לע) רֶׁשֵק יד (ס) עטנעּפ

 (סוס ילגר) רֹׂשֲק ,רֹסָא װ ןעטנעּפ

 הָרֹומְז ,הָּמַא ,רָכְּזַה רַבייֵא רעד סינעּפ

 תיִחּוּפְלַׁש רעד (ס) רעכנעּפ

 ןָתֶּׁשַה תיִחּוּפְלַׁש רעד רעכנעּפ"ןירוא --

 הָרָּמֵה תיִחּוּפְלַׁש רעד רעכנעּפ-לַאג --

 ןֹויְסְנֶּפ ,הָאָרְבַה תיֵּב רעד (ןע) ןָאיסנעּפ

 שידָאירעּפ -- ןרילַאדעּפ

 תֹואָלְמִגְל הָאיִצְי
 לֵּבַקְמ ,הָיְסְנֶּפ לֵּבִקְמ רעד (}) רענָאיסנעּפ

 הָלְמִּנ
 הָיְסְנִּפ ,הָּבְצִק ,הָלְמִּג יד (ס) עיסנעּפ

 סֹומְלּוק ,(ףוצ יפנכמ) הָצֹונ ,טֵע יד (ס) ענעּפ

 חַתִנ ,חַלָּפ ,הָסּורְּפ רעד (}) ץענעּפ

 רֵבָּד ,הָפֵּגַמ יד (}) טסעּפ

 יִלֲע סָאד (ןע) לטסעּפ

 ףֵטֵל ,קּנַּפ װ ןעטסעּפ

 ייֵנְפִל בַּבַחְתִה ,קֶּנַּפְתִה װ ךיז ןעטסעּפ

 ,תֹור חֶׁש תֵּיִאְר רעד (ןע) םזימיסעּפ

 תּויְמיִסְּפ
 ,תֹורֹחְׁש הֵאֹור רעד (}) טסימיסעּפ

 טְסיִמיִּסְּפ
 יִמיִּסְּפ ידַא שיטסימיסעּפ

 ןׂשיִל בֵהֹוא רעד (ס) רעפעּפ

 יִתָּפ ,םיִמָּת רעד (ס) עקּפעּפ

 חַל טיט ׁשּוּג יד (ס) ענעצעּפ

 הָזיִרַא ,רֹורְצ ,הָליִבֲח סָאד (ךע) לקעּפ

 ׁשֹבָּכ װ ןעלקעּפ
 ׁשּובָּכ רֵקָּב רַׂשְּב סָאד (}) שיילפ-לקעּפ

 (םינילבתב)

 תיִּלִע ,דֹוה ,ליִצָא רעד רעּפ

 ְךֶרֶּד ,תּועָצְמֶאְּב ,יִדָי לַע ּפערּפ רעּפ

 חַזִמ ,ףיִצָר רעד (ןע) ןָארעּפ

 הָטֹוס ,זֹולָנ ,תָחְׁשִמ ידא סרעוורעּפ

 ףּוג ;ׁשָנְרַּב ,םָדָא ,שיִא יד (ןע) ןָאזרעּפ

 (קודקדב)

 יֵטָרְּפ ,יִׁשיִא ידַא ךעלנעזרעּפ

 ֹומְצַעְּב ,יִׁשיִא חַרֹאְּב ודַא ךעלנעזרעּפ
 תּויִׁשיִא יד (|) טייקכעלנעזרעּפ

 :ןֵמְז קֶרָּפ ,ןֵמז ,הָפּוקְּת רעד (}) דָאירעּפ
 תֶסְּוַה תַנֹוע

 יִרֹוזֲחַמ ,יִתָנֹוע ,יִתָפּוקְּת ידַא שידָאירעּפ



 גנוריצָאװָארּפ -- עירעפירעּפ

 ףֵּקִה ,הָיְרָפיִרְּפ ,בֵסֵמ יד (ס) עירעפירעּפ

 יָנֹוציִח ,יִפֵּקִה ידַא שירעפירעּפ
 תיִלָּגְרַמ ,הָניִנְּפ רעד לרעּפ

 הָניִנְּפ יֵסיִרְּג ,הָרֹועְׂש צמ ןּפיױרגלרעּפ
 יָניִנְּפ ידַא קידלרעּפ

 ףֶדֶצ ,רַּד ,הָניִנְּפַה םִא יד רעטומלרעּפ

 הָניִנְּפַה םָא לָׁש ,יִּפְדִצ ידַא ןרעטומלרעּפ

 ,יִריִמְּת ,ַעּובָק ,דיִמְתַמ ידַא טנענַאמרעּפ

 עַבָק לָׁש ,ריִדָּת

 יִדיִמְּת לּוסְלִס רעד (}) טנענַאמרעּפ

 ,רָבָח ,םיִדְבֹוע לֶגֶס רעד (}) לַאנָאסרעּפ

 תּודיִקְּפ ,ןֹונְָּנַמ
 ,תּומְּלַּגְתִה יד (ןע) גנוריציפינָאסרעּפ

 הָׁשָנֲאַה ,שּוּנֶא

 םֹּלּג ,ׁשֵּנַא ,ׁשֵנֲאַה יי ןריציפינָאסרעּפ
 ןריֵא ,סֵרָּפ יד עיסרעּפ

 (הפש) תיִסְרַּפ ;יִסְרַּפ ידַא שיסרעּפ
 יִנָריִא ,יִסְרַּפ רעד רעסרעּפ

 ,תּואְר קַחְרָמ ,יּוּכֶס יד ויטקעּפסרעּפ

 הָביִטְקִּפְסְרִּפ
 תֶסֶּכ יד (ס) ענערעּפ

 קּורְמַּת ,םָׂשֹּב יד (ןע) םופרעּפ
 קָרָמַּת ,םֵׂשַּב װ ןרימופרעּפ

 ,תּומֵלְּׁשַה ליִלָּכ ,םָלָׁשִמ ידַא טקעפרעּפ

 הָלֲעְמ
 (קידקדנ) רּומָּג רָבָע רעד טקעפרעּפ

 לֵלְכַׁש װײ ןרינָאיצקעפרעּפ
 ,תּומֵלְּׁשַה ליִלְּכ יד ({) טייקטקעפרעּפ

 תּומַלְׁש

 הָליִבֲח ,(םיפלק) רֹורָצ ,רָוָס סָאד (ךע) לשעּפ

 יֵבּוּיִח ןְפֹאְּב ודַא ָארּפ

 -ֹורְּפ ,-ל הָטֹונ ,דַעְּב ָארּפ

 ,הָקָיְדְּב ,ןֹויָסִנ ,יּוּסִנ יד (ןע) גנוריבָארּפ

 הָמיֵצָט
 ןָחְבִנ ,הָּסִנְמ ,קּודָּב ידא טריבָארּפ
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 ןֹחָּב ,קֹדָּב ,הֵּסַנ יו ןריבָארּפ

 ,הָיְגִס ,הָלֵאְׁש ,הָיָעְּב סָאד (ןע) םעלבָארּפ

 הָמְלּבֹורְּפ
 תֹויָעְּב לַלְּכ יד קיטַאמעלבָארּפ
 קָּפִסְמ ,קֶפָסְּב לָּטִמ ידַא שיטַאמעלבָארּפ

 ףְֵצִמ ,הָידְּב,ןֹיָסִנ הָניְִּב יד (ס) עבָארּפ
 תַכָרֲעַה ,יּוּכִס ,ׁשּוחְנ רעד (ן) זָאנגָארּפ

 םיִיּוּכִּסַה

 דֵּגַה ,אֵּבַנ ,הֹכָס ,ׁשֵחַנ װ ןריזָאנגָארּפ

 ׁשאֹרֵמ

 עֶצַמ ,הָּיִנְכֶּת ,תיִנְּכֶּת רעד (ןע) םַארגָארּפ

 ַעֹבַק ,תיִנָכָּת ַעֹבְק ,הִוְתַה יי ןרימַארגָארּפ

 עֶצֵמ

 ,הָמְדְק ,תּומְּדקְתִה רעד (ן) סערגָארּפ

 תּוחְּתַּפְתִה

 ,הָמְדֹק ,םֶּדִקְתִמ ידַא ויסערגָארּפ

 תּוחְּתַּפֶתִה

 ,תּייִביִּסְרְגֹורְּפ יד (}) טייקוויסערגָארּפ

 תכרק
 הֹׂשָע ,ַחָּתַּפְתַה ,םֵּדִקְתִה װ ןריסערגָארּפ

 לֶיַח
 ,הָריִצְי תַּלִעְּפ יד (ןע) גנוריצודָארּפ

 תּונָרְצַי

 ַעֵצַּב ,רֵצֵי ,קָפָה ,רֹצִי װ ןריצודָארּפ

 ַעְצַבְמ ,קיִפֵמ ,ןָרְצִי רעד (ס) רעריצודָארּפ

 קיִפֵמ ,ןָרְּצִי רעד (}) טנעצודָארּפ

 הֵקּופְּת ,רָצּומ ,רָצֹוּת רעד (}) טקודָארּפ

 ,רֵצֹוי ,ליִעֹומ ,הָרֹוּפ ידַא ויטקודָארּפ

 דיִלֹומ

 תּונָרְצִי ,ןֹויְרִּפ יד (|) טײקויטקודָארּפ

 תֶרֶצֹוּת ,הָקּוּפְּת ,רּוצִי יד (ס) עיצקודָארּכ
 תיִנָוִי הָּיִסִנְּכ יד עיװַאלסָאװַארּפ

 תיִגוִּיַה ִֵּסַנְּכַה לָׁש ידַא ענװַאלסָאװַארּפ
 ,יּורֵּג ,הָתָסֲה יד (ןע) גנוריצָאװָארּפ

 הָיְצִקֹובֹורְּפ
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 זֵּגְרַה ,רֵרֹוע ,תֵסָה װ ןריצָאװָארּפ

 ,רֹוטְקֹובֹורְּפ רעד (}) רָאטַאקָאװָארּפ

 יאַּסַׁש
 יִרֹוטְקובֹורְּפ ידַא שירָאטַאקָאװָארּפ

 יּוּסִׁש ,יּורּג ,הָתָסֲה יד (ס) עיצַאקָאװָארּפ

 הָקָּפְסַה ,הָיְחִמ יֵעְצְמֶא רעד (}) טנַאיװָארּפ

 ִּנַמְז ,יִעָרֲא ידַא שירָאזיװָארּפ

 ;הָקָּפְסַה ,הָיְחִמ יִעָצְמֶא יד (ס) עיזיווָארּפ

 .תיֵּבִר
 ;הָבָׁשֹומ ,הֶפָנ ,ליִלָּג יד () ץניוװָארּפ

 הֶדָּׂשַה ריִ ;הָניִדְמ
 בֵׁשֹוּת ,יִנָּתְרִק ,ָּתְרַק רעד () לַאיצניװָארּפ

 הֶדָּׂשַה ריִע
 תּורָצ ,תּונָּתְרַק רעד (ןע) םזילַאיצניװָארּפ

 קָפֹא
 הֶדָּׂשַה יִרָע לָׁש ,יִנָּתְרַק ידַא לעיצניװָארּפ
 ,תּונָּתְרַק יד (}) טייקשילעיצניווָארּפ

 קֶפֹא תּורָצ

 גַהַנְתִה ,-ֶּב קֹסָע ײ ןעװַארּפ

 בֵתֹוּכ ,ןְקִיִאָזֹורְּפ רעד (ס) רעקִיַאזָארּפ

 הָזֹורְּפ

 רֹפָא ,יִאָזֹורְּפ ידַא ׁשִיַאזָארּפ

 תֶרֹּפִס ,הָזֹורְּפ יד עזָארּפ

 ןֵּגַט װ ןעשזַארּפ

 ,רֹוקְרֵז רעד (}) רָאטקעשזָארּפ

 ןיִרְקִמ
 לֶמָס ,סיּוּפיִטְבַא רעד (}) ּפיטָאטָארּפ

 "יֵטְרִּפ ,יִרָבְּד ןֹורְכִז רעד (ן) לָאקָאטָארּפ
 סקָט ,סֶכָט ,לֹּכ
 םֵׁשֹור רעד () טנַאלָאקָאטָארּפ
 לֹּכ יֵטְרְּפ םּוׁשְר יד (ס) עיצַאלָאקָאטָארּפ

 לֹּכייֵטְרְּפ םּוׁשְר יד (ןע) גנורילָאקָאטָארּפ

 "יִטָרְפִל סֵנְכָה ,םָׁשָרִנ ידִא טרילָאקָאטָארּפ
 לֹּכ

 לֹּכייִטְרְּפ םֹׂשָר װ ןרילָאקָאטָארּפ

 שירַאטעלָארּפ -- ןריצָאװָארּפ

 יִפְל ;יִלּוּלִמ ןְפֹאְּב ידַא שילָאקָאטָארּפ

 סבא קנדקד
 תֶבָתֹוּת ,בָתֹוּת ,הֶזָטֹורְּפ יד (ס) עזעטָארּפ

 הָכיִמְּת ,םּוּדק יד (ןע) גנורישזעטָארּפ

 ץֵלְמַה ,ְךֹמָּת ,םּדִק יי ןרישזעטָארּפ

 ,הָנָלְבַק ,הָאָחֶמ רעד ({) טסעטָארּפ

 רּועְרִע ,תּודְּגַנְתִה

 טְנֵטְסָטֹורְּפ רעד (ן) טנַאטסעטָארּפ

 יִטְנַטְסֶטֹורְּפ ידַא שיטנַאטסעטָארּפ
 לֹבק ,דֵּגַנְתִה ,רֶעְרַע ,הֹחָמ װ ןריטסעטָארּפ

 ץיִלַמ ,ְךמֹוּת רעד (}) רָאטקעטָארּפ

 ,טָרֹוטְקֶטֹורְּפ רעד (}) טַארָאטקעטָארּפ

 תּוסָח ץרָא
 ,הָצְלְמַה ,הָיְצְקטֹורְּפ יד (ס) עיצקעטָארּפ

 רֹוֲעַל הָעָּפְׁשַה
 םיִׁשְרַּת ,הָעָּצַה ,תיִנְכָּת רעד (}) טקעיָארּפ

 ןיִרקַמ ,רֹוקְרַז רעד (}) רָאטקעיָארּפ

 ןּונְכִּת יד (ןע) גנוריטקעיָארּפ

 ,רֹוא קֹרָז :ַעֵּצַה ,ןֵנְכַּת װ ןריטקעיָארּפ

 ןְרְקַה

 רֵקָי ,דֹוה ,תֶרָאְפִּת רעד טכַארּפ

 אָלְפִנ ,רָאֹפְמ ידַא קיטכַארּפ

 דֹוה ,חַבָׁש ,תֶרָאְפִּת יד (}) שײקיטכַארּפ

 יִפ ליִלְּכ ,רָּדְהֶנ ,אָלְפִנ ידִא לופטכַארּפ
 ,רּוּדִה ,רָדָהְו דֹוה יד ({) טײקלופטכַארּפ

 תֶרָאְפִּת ,דֹוה

 תּורֲעָּתְסִה ,הָפיֵחְּד רעד (ן) לַארּפ

 גֹולֹורְּפ ,הָחיִתְּפ רעד (|) גָאלָארּפ
 ;תּורַעָּתְסִה ,הָפיֵחְּד יד (ןע) גנולַארּפ

 רּוּבְּד-ףֶטָׁש

 ףֶטׁשְ רֵּבַּדרֵעְָּסִה ,ףֹחְּד י ןלַארּפ
 דַמַעַמ ,ןֹויְרַטְלֹורְּפ רעד טַאירַאטעלָארּפ

 םיִלֵעֹוּפַה

 יִרָטְלֹורְּפִל ְךֹפָה וו ןריזירַאטעלָארּפ

 יִרָטְלֹורְּפ ידַא שירַאטעלָארּפ



 טנַארוקָארּפ -- טײקשירַאטעלָארּפ

 תּוכִיַתְׁשִה יד (|) טײקשירַאטעלָארּפ

 םיִלֲעֹוּפַה דַמֲעַמְל

 הָדֹוסְפַר ,תֶרֹּבְעַמ רעד (ןע) סָארּפ

 ַעּודֵי ,בּוׁשָח ,דָּבְכִנ ידַא טנענימָארּפ

 (קידקדנו יּוַּנָּכ רעד םָאנָארּפ

 סַג ,הָּגְרַּד תּוחְנ ,יִנֹומֲה ,טּוׁשָּפ ידַא טסָארּפ

 הָטָטְסֹורְּפ ,תיִנֹומְרַע יד (ס) עטַאטסָארּפ

 ץֶרָאָה-םַע ,רּוּב רעד (סע) קַאטסָארּפ

 ,הָצּורְּפ ,הָנֹוז יד (ס) עקטוטיטסָארּפ

 תיִנָאְצִי ,הָקְפַנ
 הֹנָז װ ןרָיוטיטסָארּפ ,ןריאוטיטסָארּפ

 ,תּוציִרְּפ ,תּונְז יד (ס) עיצוטיטסָארּפ

 תּונָאְצִי

 ,הָרּומְּג תּוטְׁשַפְּב ידַא טושּפ -טסָארּפ

 טּוׁשַּפ ןיִטּולֲחַל

 רֶסֹח ,תּוּסַּג ,תּויִנֹומֲה יד (}) טײקטסָארּפ

 תּוּבְרַּת

 טְקָּפְסֹורְּפ ,הֵּיִנְכֶּת רעד ({) טקעּפסָארּפ

 ,עֵפָׁש ,גּוׂשְגִׂש יד טעטירעּפסָארּפ

 טיי
 ןָלְמַעַּת רעד (|) רָאטַאגַאּפָארּפ

 הָלּומֲעַּת הֹׂשָע ,לֵמֲעַּת יי ןרידנַאגַאּפָארּפ

 הָרָּבְּסַה
 צי = תיִנְכָּת ,הָעָצַה יד (ס) עיציזָאּפָארּפ

 הָעָּצַה ַעֵּצַה װ ןרינָאּפָארּפ

 הָיְצְרֹוּפֹורְּפ ,הָּדִמ ,סֵַחַי יד (|) ץרָאּפָארּפ

 סֵחַי הוֶׁש ,יָסֲחַי ידַא לענָאיצרָאּפָארּפ
 סֵחַיְּב ,יָסֲחַי ןֶפֹאְּב ודַא לענָאיצרָאּפָארּפ

 םיִאְתַמ
 ,ְךָרֵע ,הָּדִמ ,סֵחַי יד (ס) עיצרָאּפָארּפ

 רּועְׁש

 םַעַׁש ,הָפּוגְמ ,קָקָּפ רעד (ס) ןּפָארּפ

 ץֵלְחַמ רעד (ס) רעִיצנּפָארּפ

 ַעיִנֵמ ,ףֵחְדַמ רעד (}) רעלעּפָארּפ
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 ,לֵּלַחְמ ,ׁשֶּדַקְמ אל ,יָנֹוּלִח ידַא ןַאפָארּפ

 אֵּמַטְמ
 אּומְט ,לּולִח יד (ס) עיצַאנַאפָארּפ

 אּוּמְט ,לּולְח יד (ןע) גנורינַאפָארּפ

 אֵּמַט ,לֵּלַח יי ןרינַאפָארּפ

 ,רֶכָׂש ,הָסֶנְכַה ,חַוָר רעד (|) טיּפָארּפ
 תֶלָעֹוּת

 תַאָצֹוה ,חַוָר תַאָצֹוה יד (ןע) גנוריטיפָארּפ
 תֶלָעֹוּת

 תֶלֲעֹוּת קָפָה ,חַוָר קֶפָה װ ןריטיפָארּפ
 ,םיִרָעְׁש ַעיִקְפַמ רעד (ס) רעריטיּפָארּפ

 רָסְפַס
 ְךֶתֶח ,םיִׁשְרֵּת ,תיִדּודְצ רעד (}) ליפָארּפ
 הָלֲחַמ ַעֵגֹומ ,ַעָנֹומ ידַא שיטקַאליפָארּפ
 הָלֲחַמ תַעיִנְמ ,עַנֶמ ידַא עיצקַאליפָארּפ
 רֹוּסְפֹורְּפ רעד (}) רָאסעּפָארּפ
 הָרּוסְפֹורְּפ יד (}) רוסעּפָארּפ
 יִעֹוצְקִמ ידַא לענָאיסעּפָארּפ
 הָכאָלְמ ,קּוסִע ,ַעֹוצְקִמ יד (ס) עיסעּפָארּפ

 יִעֹוצְקִמ דּוּגֶא רעד (ןע) ןייארַאפּפָארּפ

 הָׁשִק הָדֹובֲע ,הָעיִגְי ,לָמָע יד עצַארּפ
 הָדֹובֲע רֶדָס ,גַהֹנ ,לֵהֹנ יד (}) רודעצָארּפ

 יִלָרּודָצֹורְּפ ,יִלָהָנ ידַא לַארודעצָארּפ

 הָׁשָק דֹבָע ,לֹמָע יי ןעװעצַארּפ

 זּוחָא ,תיֵּבִר רעד (רע) טנעצָארּפ

 תיִּבַרְּב הָוְלַמ רעד (סע) קינטנעצָארּפ

 ,הָטיִׁש ,לֵהֹנ ,ןיִּד ,טָּפְׁשִמ רעד (}) סעצָארּפ

 ְיִלֲהּת
 הָכּולֲהַּת יד (ס) עיסעצָארּפ

 דּוּבִע ,ְּךּוּתִה יד (ןע) גנוריסעצָארּפ

 דֵּבַע ,ְךֵלֲהֵּת ,ְֵּּתַה יי ןריסעצָארּפ

 ּיַרְתִה יי ךיז ןריסעצָארּפ

 תּוריַכְׂש יֵמְּד ,הָרָּכְׂשַה רעד טַאקָארּפ

 הָעיִבְּת ,הָיְרֹוגַטְק יד (}) רוטַארוקָארּפ

 ַחֹּכ הָּפִיְמ רעד (}) טנַארוקָארּפ
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 רֹוגַטָק ,ַעֵבֹוּת רעד (}) רָארוקָארּפ

 ןיִדְל אֵבָה ,ןיִדְל ַעֹבָּת יי ןרירוקָארּפ
 ַעֹוצְקִמְּב קּוּסִע יד (ןע) גנוריציטקַארּפ

 תֹוקְּסַעְּחַה
 קּסַעְתִה ,ַעֹוצְקִמִּב קֹסֶע וו ןריציטקַארּפ

 יֵׂשֲעַמ ןֹויָּסִנ ,תּוחַמְתִה יד (ס) קיטקַארּפ

 יִּתְלַעֹוּת ,יֵׁשּוּמַׁש ,יֵׂשֲעַמ ידַא שיטקַארּפ
 ַחֹונ

 רֶׁשְנִמ ,זּורְּכ יד (ס) עיצַאמַאלקָארּפ

 תַעַּד ּולְּג ,הָזָרְכַה יד (ןע) גנורימַאלקָארּפ
 רַהְּצַה ,זֵרֶכַה יו ןרימַאלקָארּפ

 הָקָיְדְּב ,הָמיִעְט ,יּוּסִנ יד גנוריבורּפ

 ןֹחָּב ,קֹדָּב ,םעָט ,הָּסַנ װ ןריבורּפ

 הָנֵחְבַמ יד (ס) עקריבורּפ

 ןָחְבִמ ,הָקיִדְּב ,הָניִחְּב ,ןֹויָּסִנ רעד (}) ווּורּפ

 םיִנָחְבִמ ,ןֹויָּפִנ -ווּורּפ

 ,יּוסָנ יד (ןע) גנואווּורּפ ,גנּוװּורּפ

 הָקיַדְּב ,הָּמיֵעְס
 ןֹחָּב ,קֹדָּב ,םֹעָט ,הֶּסַנ ײ ןווּורּפ

 ץֵּמַאְתִה ,לּדַּתְׁשִה װ ךיז ןווּורּפ

 -תַּמַא ,ןֵחֹּב-ְןֶבֶא רעד (רע) ןיײטשוװּורּפ

 הָּדִמ הַנְק ,הָּדִמ
 ,ףיִעָס ,טֶרָּפ ,טיִרְּפ ,טֶרֶּפ רעד (םי) טרּפ

 הר
 טָרֹפְמ ידַא קידמיטרּפ

 יִטָרְּפ םָׁש רעד (ןעמענ) ןעמָאנ-טרּפ

 יִרְּפ יד (תורּפ) ירּפ

 תּופיִדֲע ,הָרֹוכְּב תּוכְז יד ({) טעטירָאירּפ

 יֵשיִא ,יִטָרְּפ ידַא טַאװירּפ
 טֵרְּפ- ,יִטָרְּפ -טַאװירּפ
 תּוכְז ,תֶדָחֶיְמ תּוכְז יד (ס) עיגעליווירּפ

 ֹויָסִח ,תּוכְז ,רֶתָל
 יּוסָח ,סֶחָיְמ ידַא טריגעליווירּפ

 ֹויָּסִח ןתָנ ,רֶתָי תּוכְז ןֹתָנ יי ןריגעליווירּפ
 סֶרֶּפ רעד (}) זירּפ
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 קישטעּפירּפ -- רָארוקָארּפ

 (אבצל) הָבֹוח סּויִּג רעד (}) וויזירּפ

 הָמְסיִרְּפ ,הָרָסְנִמ יד (ס) עמזירּפ

 םֹמָה ,ןֹוהָּמִתְּב הֵּכַה װ ןעילעמשטירּפ

 הֶפָּטַה ,הָׁשָרִּד רעד קידיײרּפ

 הָפָּטַה ,ׁשּורְּד יד (ןע) גנוקידיירּפ

 םאִנ .ףֵּטַה ,שֹרָּד װ ןקידיירּפ

 דיִּגַמ ,ףיִּטַמ ,ןֶׁשְרַּד רעד (ס) רעקידיירּפ

 יִוֵׁש ,רַעַׁש ,סֶרְּפ ,ְּךֶרֵע ,ריִחְמ רעד (ן) זַײרּפ

 ְךַרֵע תַעיִבְק ,ריִחְמ תַעיִבְק יד (ןע) גנוזַײרּפ

 ריִחְמ ַעֹבִק װ ןזַײרּפ

 תַמיִׁשְר ,ןֹוריִחְמ רעד ({) טנַארוקזַײרּפ

 םיִריִחְמ

 (תופייע בורמ) תיִנָלֹוק הָמיִׁשְנ רעד (|) ךַײרּפ

 בורמ) תיִנָלֹוק הָמיִׁשְנ יד (ןע) גנוכַײרּפ

 (תופייע

 (תופייע בורמ) תֹּודַבְכִּב םֹׂשָנ וװ ןכַײרּפ

 יִסְּוַרְּפ רעד (}) סַײרּפ

 ִסּורְּפ ידַא שיסיירּפ
 הָיְסּורְּפ סָאד ןסַײרּפ

 םַר ,יִּלִע ,א"א גּוס ,חָּבֶׁשְמ ידַא ַאמירּפ

 הָנֹויְלֶע תּוכְמַס ,תּונֹויְלֶע רעד (}) טַאמירּפ

 ,יָלּולִה ,יִתּומְדַק ,יִדֹוסִי ידַא וויטימירּפ

 יִביִטיִמיִרְּפ ,לָׁשֲח
 ,יָנֹוׁשאִר ,ןֹומְדִק רעד (}) וויטימירּפ

 ביִטיִמיִרְּפ

 תֶפֶּקִר רעד (ןע) למירּפ

 טיִּלַׁש ,ְךלֶמְּב ,ּיִסָנ רעד (|) ץנירּפ
 רֵּקִע ,דֹוסִי ,ןֹורָּקִע רעד (|) ּפיצנירּפ
 ןֹוׁשאִר ,לֵהַנְמ ,שאֹר רעד (ן) לַאּפיצנירּפ

 הָלֲעַמְּב
 ִדֹוסִי ,יִרָּקִע ,תיִנֹורְקֶע ידַא לעיּפיצנירּפ

 םיִכָלְמ תַּב ,הָכיִסְנ יד (ס) ןיסעצנירּפ

 רֶמֹּכ ,ןֵהֹּכ רעד (ס) רעטסירּפ

 תַחַּתִמ לּוׁשַּב רּוּנַּת רעד (ס) קישטעּפירּפ

 הָּפִּכַל



 עסערּפ -- ץירּפ

 הָזְחֲא לַעַּב ,ץיִרָּפ רעד (םי) ץירּפ

 לָש ֹוּתְׁשֶא ,הֶּזֲחֲא תַלֲעַּב יד (ס) עטצירּפ

 תִיָנָסְחַל ;ץיִרָּפ
 ;הָביִדְנ דָיְּב :ץיִרָּפ לֶׁש ידַא שיצירּפ

 ריִהָי ,יִנָצֲחַׁש
 בֵרְבַרְתִה ,ץיִרָפְּכ גַהַנְתִה װ ןעוועצירּפ

 םיִעָנ אל ,הָחֹוּד ,ּךיִבֵמ ידַא ערקירּפ

 ,הָכּובְמ ,תּומיִעְנ-יִא יד (}) טייקערקירּפ

 הָּדְרִט
 ןָטק עַצָּפ ,ןֹועְצִּפ רעד (סע) שטשירּפ

 (תורגב עצפכ) ןֹועְצִּפ רעד (סע) קישטשירּפ

 סָנְרַּפ רעד (םי) סנרּפ

 הָסָנְרַּפ יד (תו) הסנרּפ

 ןּוּגט רעד לגערּפ

 ןֵגַט װ ןעלגערּפ
 ןֵּגַּטִה װ ךיז ןעלגערּפ

 (קודקדב) אּוׂשָנ רעד טַאקידערּפ

 הָיְרֹוטְסיִה -םַדק יד (ס) עירָאטסיהערּפ

 ,יָרֹוטְסיִה-םַדָק ידַא שירָאטסיהערּפ

 יִתיִׁשאֵרְּב
 -חייֵּב ,הָאָרֲחַמ ,אָּסִּכ-תיֵּב רעד ({) טעװערּפ

 ׁשּוּמִׁש

 תּואיִׂשְנ סָאד (ס) םוידיזערּפ

 איִׂשָנ רעד (|) טנעדיזערּפ
 יִתּואיׂשְנ ,יִאיִׂשְנ ידַא שיטנעדיזערּפ

 תּואיִׂשְנ יד (}) רוטנעדיזערּפ

 תּואיֵׂשְנ יד טפַאשטנעדיזערּפ

 יַׁש ,הָרּוׁשְּת ,הָנָּתַמ רעד (}) טנעזערּפ

 הָאָנ ,יִׁשָחּומ ,הָנָּצַה-רַּב ידַא לבַאטנעזערּפ

 גָצַמ ,הָגָּצַה יד (ס) עיצַאטנעזערּפ
 גָצַמ ,הָגָצַה יד (ןע) גנוריטנעזערּפ
 ַעַּבַה ,גֵּצֵי ,גֵצַה װ ןריטנעזערּפ

 ֹומְצַע תֶא גֵּצַה י ךיז ןריטנעזערּפ

 הָעיִנְמ יִעָצְמֶא רעד (}) וויטַאװרעזערּפ

 תּורְּמַּתְׁשִה ,רּוּמִׁש יד (ןע) גנוריוורעזערּפ

 הָלָּכלַּכ
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 ׁשבָּכ ,רֵּמַׁש װ ןריוורעזערּפ

 הָפּורְט הָציֵּב יד (ס) עצינשזערּפ

 הָרְמִי ,הָפיֵאְׁש יד (ןע) גנורידנעטערּפ

 -ל רֵּמַיְתִה ,-ל ףֹאָׁש װ ןרידנעטערּפ

 הָעיִבְּת ,הָנֲעַט יד (ס) עיזנעטערּפ

 הָעיִבְּת ,הָנֲעַט יד (ס) עיצנעטערּפ

 יֵנָצֲחַׁש ,יִנָרְמִי ידַא זעיצנעטערּפ

 תּונָצֲחַׁש ,תּונרְמִי יד (}) טייקזעיצנעטערּפ

 רָאֹפְמ ,אָלפֶנ ,רָּדִהִנ ידַא קיטכערּפ

 רַאְּפ ,רָדָהְו דֹוה ,רֶָדָה יד ({) טייקיטכערּפ

 הָמָּדְקַה ,הָחיִתְּפ ,אֹובָמ יד (ס) עידולערּפ
 םּורָט ,ַחֵתֹוּפ ,םיִּדְקַמ ידַא רַאנימילערּפ

 ןֶׁשְרַּד ,םֵאֹונ ,הָצְרַמ רעד (}) טנעגעלערּפ
 הָׁשָרְּד ,םּואְנ ,הָאָצְרַה יד (ס) עיצקעלערּפ
 ,רָכָׂש תֶפָסֹוּת ,סֶרֶּפ יד (ס) עימערּפ

 ָלְּכַרְפ ,ץירמַּת
 ,ןֹוׁשאֹרְו שאֹר ,שאֹר רעד (}) רעימערּפ

 הָלָׁשְמֶמ ׁשאֹר
 ׁשאֹר רעד (ןרָאט) רעטסינימ-רעימערּפ

 הָלָׁשְמִמ
 הָרָיְמְרִּפ ,הָרֹוכְּב תַגָּצַה יד (ס) ערעימערּפ

 הָלָׁשְמִמ תּוׁשאָר יד טפַאשרעימערּפ
 לֵּבַקְמ רעד (עטרימערּפ) רעטרימערּפ

 סֵרֶּפ
 טֹומ רעד (ן) טנערּפ

 ץֵחְלַמ ,ׁשֵּבְכַמ ,ץֵחַל ,ץֵהְגַמ רעד (}) סערּפ
 ץֵהְגַמ רעד (ס) ןזַײאסערּפ

 ץּוהָּג ַחּול יד (רע) טערבסערּפ

 ,הָׁשיֵבְּכ ,הָציִחְל ,ץּוהְּג יד (ןע) גנוסערּפ

 שכ חד
 ,תּוכְמַס ,בֹוט םָׁש רעד שזיטסערּפ

 היָזיִטְסְרְּפ
 ץֵהְגַמ סָאד (ךע) לסערּפ

 ץַחַל לַעְפַה ,קֹחָּד ,ץחֶל ,ץֵהֵּג װ ןסערּפ

 תּונֹוּתִע יד (ס) עסערַּפ
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 (קידקדב) סַחַי תַּלִמ יד עיציזָאּפערּפ

 ַחיִקְרַּת ,ריִׁשְכַּת רעד (}) טַארַאּפערּפ

 הָרָׁשְכַה ,הָנָכֲה יד (ןע) גנורירַאּפערּפ

 רֶׁשְכַה ,הֹׂשָע ,ןֵקָתַה ,ןֵכָה װ ןרירַאּפערּפ

 ןֹטָר ,לֵמְלַמ װ ןעלּפערּפ

 ןּוטְר ,לּומְלִמ יד ({) שינעלּפערּפ

 יֵמֹורְט ידַא טריצירבַאפערּפ

 ׁשאֹרֵמ רֹצִי װ ןריצירבַאפערּפ

 תֶמֹּדִק ,תיִּלִחְּת רעד ({) סקיֿפערּפ

 תּוכְז ,הָפָדִעַה ,תּופיִדֲע יד (|) ץנערעפערּפ
 הָרֹוכְּב

 ֹוכָנ ,קֶּיִדְמ יּדְקָדְמ ידַא זיצערּפ
 םּוצְמִצ ,קּויִּד יד (ןע) גנוריזיצערּפ
 רַצַק ,םָּכַס ,תֵצְמַּת װ ןריזיצערּפ

 ןורשּפ -- עיציזָאּפערּפ

 ,תּונְקיּד ,קּויִּד יד (}) טייקזיצערּפ

 םּוצְמִצ

 הָּדְבִע ,םיִּדְקַּת רעד (}) סנעדעצערּפ

 הָיְרָרְּפ ,הָבָרֲע יד (ס) עירערּפ

 רֵּתְסַלְק ,ףּוצְרַּפ רעד (םי) ףוצרּפ

 ןָיְנֶע ,קֶסֵע ,הָׁשָרָּפ (תו) השרּפ

 ךָּבַסֶמ אל ,טּוׁשָּפ ידַא טושּפ

 תּועָמְׁשַמ ,רֶׁשֵּפ ,טָׁשֶּפ רעד (ן) טשּפ

 תּוטְׁשַּפ יד/סָאד תוטשּפ

 לּוּפְלִּפ סָאד (ךע) לטשּפ

 לֵפְלַּפְתִה װ ךיז ךעלטשּפ
 ןֶטְׁשַּפ רעד (םי) ןטשּפ

 הָרָׁשְּפ יד (תו) הרשּפ
 ןֶרְׁשַּפ רעד (םי) ןורשּפ



 ף"דו

 (השוגד אֹל) פ תֹואָה יד פ

 ַעֵר ,דיִדָי דנַײרפ--'פ
 (השוגד אל) פ תֹואָה םֵׁש יד (ןע) אפ

 הָדָּגַא ,לָׁשָמ ,הָיִׂשֲעַמ יד (ןע) לבַאפ
 קּורְּבִפ ;רּוצְי יד (ןע) גנוריצירבַאפ
 תֶׁשֹרֲח תיֵבְּב הֹׂשָע ,רֵצֵי ,רֹצִי וו ןריצירבַאפ
 לָעְפִמ ,תָׁשֹרֲח תיֵּב יד (|) קירבַאפ

 יִתָּיִשֲעַּת

 צי ןָּתְׁשָרֲח ,ןָיִׂשֲעַּת ייד (|) טנַאקירבַאֿפ
 ,תֶׁשֹרֲח ,הָּיִׂשֲעַּת יד (ס) עיצַאקירבַאפ

 קּורְּבִפ ;תּונָרַי
 ןֹוּסַּב רעד 0 טָאגַאפ

 ביִס ,הָמיִנ ,טּוח רעד (םעדעפ) םעדָאפ
 יָנְפִל -רעדָאפ
 יִמְדִק עַקְר רעד (}) טנורגרעדָאפ
 רֵדֲח ,רֹודְזֹורְּפ סָאד (רעזַײה) זיוהרעדָאפ

 תֹוגרְדַּמַ
 שּוקִּב ,הָעיִבְּת ,הָׁשיִרְּד יד (ןע) גנורעדָאפ
 שֹּקַּב .ַעֹבָּת ,ׁשֹרָּד ח ןרעדָאפ

 םיִנָפְל ,יִמְדְק ידַא טשרעדָאפ
 לֹוה ,הָנָּתְמַה רַדֲח יד ({) בוטשרעדָאּפ
 / תֹואָה רעד/סָאד וַאפ

 (ףוע) ןֹויְסַּפ רעד (ןע) ןַאזַאפ
 הֶאְרַמ ,בָּצֵמ ,בָלָׁש יד (ס) עזַאפ
 םּוּלִצ ,םּולְצַּת רעד (ס) ָאטָאפ
 םּוּלִצְל םיִאְתַמ ,יִנָגֹוטֹופ ידַא שינעגָאטָאפ
 םֶּלַצ רעד (}) ףַארגָאטָאֿפ
 םּוּלִצ ,םּולְצַּת ידַא (ס) עיפַארגָאטָאפ
 םֶּלַצ יי ןריפַארגָאטָאפ

 םֶּלַטְצִה װ ךיז ןריפַארגָאטָאפ
 םּוּלִצ לָׁש ,יִמּוּלִצ ידַא שיפַארגָאטָאפ
 יִלָטָפ ,ןֹוסָא איִבַמ ,יִלָרֹוּג ידַא לַאטַאפ

 יִסיִלָטָפ ,לֵרֹוּגַּב ןיִמֲאַמ ידַא שיטסילַאטַאפ

 ,לרָוַּּב ןיִמֲאַמ רעד (}) טסילַאטַאפ

 טְסיִלָטָפ
 ,תּויִלָטָפ ,תּויִלָרֹוּג רעד (ןע) םזילַאטַאפ

 לֶרֹוּגַּב הָנּומֲא

 בֵסִמ ,הָסְרִּכ רעד (}) לעטָאפ

 םיִהֹלֶא :אָּבַא ,בָא רעד (ס) רעטָאפ
 יִהָבֲא ידַא שירעטָאפ

 ,תֹובָא ץֶרֶא סָאד (רעדנעל) דנַאלרעטָאפ

 תֶדֶלֹומ ץֶרֶא
 יִהָבֲא ידַא ךעלרעטָאפ
 תּוהָבֲא יד טפַאשרעטָאפ
 בֵסִמ ,הָסְרַּכ יד ({) לוטשרעטָאפ
 ףטעהל)הָבָע תַחַּפְטִמ ידַא (ס) עליישטַאפ

 (הב

 הָניִסְרַח ,סֶרָחיֵלְּכ רעד (|) סנַאיַאּפ
 הָניִסְרַח לֶׁש ידַא ןסנַאיַאפ
 ןֹורְּדְסִמ ,רֹודְזֹורְּפ רעד (ס) עיָאפ
 ,תּונָּמֶא ,דָי-חַלְׁשִמ ,ַעֹוצְקִמ רעד (|) ךַאפ

 הָכאָלְמ
 ַעֹוצֹקִמ לָׁש ,יִעֹוצְקִמ -כַאפ
 ,ַעֹוצְקִמ לַעַּב ,הָחְמִמ רעד (טַײל) ןַאמכַאפ

 יִקָּב
 יֵעֹוצְקִמ ידַא שינעמכַאפ

 ,תּויְחְמִמ יד ({) טייקשינעמכַאפ
 תּונָעֹוצְקִמ ,תּויִעֹוצְקִמ
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 ףֵנְפַנ ,ףֵפֹונ װ ןעכָאֿפ

 בֵרְבַרְתִה ,רֵּמַיְתִה װ ךיז ןעכָאפ
 רֶרָוַאְמ ,הָפיֵנְמ רעד (ס) רעכָאפ
 תיֵּב ,יִעֹוצְקִמ רֶפָס תיֵּב יד ({) לושכַאפ

 הָכאָלְמִל רֶפֵס
 ;הָדיִרְי ;הָרְקִמ :הָליִפְנ רעד (|) לַאפ

 ָּפַמ ,הָריִׁשְנ
 טְמִק ,לֶפֵק ,לּוּפִק רעד (|) בלַאפ
 טּומק ,לּוּפק יד (ןע) גנוריבלַאפ
 םיִלָפְק הֹׂשָע ,לֵּפַק יו ןריבלַאפ
 תַעַמְׁשִמ ,תּונָתּיַצ סָאד ןגלָאפ
 לֹוקְּב ַעֹמָׁש ,תָּיַצ װ ןגלָאפ

 ִנָתְיַ ,עֶמְׁשַמְמ ידַא קידנגלָאפ
 הָעָנְכַהְּב ,תּונָתּיַצְּב ידַא קידוװעגלָאפ

 ֶׁשִמ ,הָּוַ ,הָזֲחֲא יעד (ן) קרַאוװלָאפ
 הָריִׁשְנ ,הָדיִרְי ,הָליֵפְנ יד (ןע) גנולַאפ
 רָּבְׁשִמ ,לֹוׁשְחַנ ,לַּג יד (ס) עילַאפ
 חֹנָצ ,רֹׂשָנ ,דֹרָי ,לֹפָנ װ ןלַאפ
 הָרְקִמְּב ודַא סלַאפ
 ףּויִז ,ףּוּלָס יד (ןע) גנוריציפיסלַאפ

 ףָיַז ,ףֶּלַס װ ןריציפיסלַאפ
 ףּוּלָס ,ףּויִז רעד (}) טַאקיפיסלַאפ
 ןֶָּיַו רעד ({) רָאטַאקיפיסלַאפ

 ףּולָס ,ףּויִז יד (ס) עיצַאקיפיסלַאפ

 לפְק ,לּוּפק רעד (|) ץלַאֿפ
 טּומק ,לּוּפק יד (ןע) גנוצלַאפ
 טֵּמק ,לָּפִק י ןעוועצלַאפ
 ץִנ רעד (|) קלַאפ
 ,ןֹומָה ,הָּמִא ,םַע סָאד (רעקלעפ) קלָאפ

 הָיִסּולְכּוא

 םָעָה לֶׁש ירא שיקלָאפ
 םַע-עַדְי רעד (}) רָאלקלָאפ

 םַע-עַדי תַרֹוּת יד קיטסירָאלקלָאפ

 יִמָמַע -סקלָאפ
 יָנֹומֲה ,יִמָמֵע ידַא ךעלמיטסקלָאפ

 טנַאפ -- ןעכָאפ

 ,תּייִמָמֲע יד (}) טייקכעלמיטסקלָאפ
 תייָנֹומֲה
 יִמָמַע ריִׁש ,םַע-ריִׁש סָאד (רע) דילסקלָאפ
 םיִבָׁשֹוּת דֵקְפִמ יד (ןע) גנולייצסקלָאפ
 יִמָמֲע רֶפֵס תיֵּב יד (ן) לושקלָאפ
 םַע-תַפְׂש יד ךַארּפשקלָאפ

 ףֶלסְמ ,ףָיַזְמ ידֵא שלַאפ
 ףּולָס ,ףּייִז יד (ןע) גנושלַאפ
 ןָחְנַצ רעד ({)) טסימרישלַאפ
 חֵנְצַמ רעד (ס) םערישלַאפ

 ףֹּלַס ,ףָּיַז יי ןשלַאפ
 ףֵּיַז ,הָנֹוה ,-לַע םֵרֲעַה ,הָּמַר יי ןעוועשלַאפ

 ,ףּולָס ,הָאָנֹוה ,תּואָּמַר יד (}) טייקשלַאפ

 ףּויז
 םיִבֹורְק ,תִיַּב ,הָחָּפְׁשִמ יד (ס) עילימַאפ

 ,תּויִּתְחַּפְׁשִמ יד (|) טייקשירעילימַאפ

 הָבְרִק

 תַבֲחַמ ,סָּפְלֶא ,תֶׁשֶחְרִמ יד (ןע) ןַאפ
 סג ,לֶגֶּד יד (רענעפ) ןָאפ
 לּוקָמ ,ףֶרְגֹונֹופ רעד (|) ףַארגָאנָאפ
 תּוקיִדֲא ,תּואָּנַק רעד (ןע) םזיטַאנַאפ
 יאַּנַק רעד (ס) רעקיטַאנַאפ
 קּודָא ,יאַּנַק ידַא שיטַאנַאפ
 תּוקיִדֲא ,תּואָּנִק יד ({) טײקשיטַאנַאפ
 .האר) הֶּדְצַה ,דָרְפַנְּב וו רעדנַאנַאֿפ

 (רעדנַאנופ
 ,םיִגָּד לַלְׁש ,לֵלָׁש ,הָדיִכְל רעד (ןע) גנַאפ

 הָפיִטַח
 ,הֹבָׁש ,גּוּד ,דּוצ ,דֹכָל װ ןעגנַאפ

 ספֶּת ,ףֹטָח
 הָזיִחֲא ,הָסיֵפְּת ,הָפיֵטֲח יד (|) שינעגנַאפ
 רָצֹוא ,ןֹוה ,ןָרָק רעד (}) דנָאפ

 לֹודָּג ףַא רעד (ס) לַאשזדנָאפ

 טֹובֲע ,הָּבִרע ,ןֹוּכְׁשַמ רעד (|) טנַאפ



 ,םֵלֹוח ,הָזֹוח ,ןֶמְלֹוח רעד (}) רָאיזַאטנַאפ
 תֹונֹויְמִּד לַעַּב

 ןֹוזָח ,תּוזָח ,ןֹויְמִּד יד (ס) עיזַאטנַאפ

 תּוזָח ,ןּויְמִּד יד (ןע) גנוריזַאטנַאפ
 רַעַׁש ,הָּמַּד ,ןֵיְמַּד יי ןריזַאטנַאפ

 הָזֲחַמ ,דֵׁש ,םיִעּוּתְעַּת רעד (ןע) םָאטנַאפ
 םִיַמ ןֹוליִס ,הָקְרְזִמ יד (ס) ענַאטנָאפ
 ֹויְזִח ,ןֹויְעַר ,ןֹויְמִּד יד קיטסַאטנַאפ

 םיִעּוּתְעַּת
 יָנֹויְמִּד ידַא שיטסַאטנַאפ

 םיִסּור לַלְּכ ,יִסּור רעד (ס) עינָאפ

 דֶבֶל רעד (}) רינַאפ

 לֵגָּד ,סָנ יד (ן) ענָאפ
 הָקיִטְנֹופ ,הָּיִגֲה ,יּוּגַה יד קיטענָאפ

 יִטָנֹופ ידַא שיטענָאפ
 טֹומ ,לֶגְּרַה הָּטַמ רעד (}) טסַאמנענָאפ

 ָגְּדַ
 יִמָטֶח ,יִּפַא ידַא עטַאֿפנָאפ

 תֹורְצֹוצֲח תַעּורְּת רעד (|) רַאֿפנַאֿפ
 | יִמְטֶח לֹוקְּב רֵּבַּד ,ףֶּכְנַא יי ןעפנָאפ
 ןּוטר ,ףּוּפְנֶא יד (}) שינעפנָאפ

 תיִבֲח יד (רעסעפ) סַאפ

 תיִנֹוציִח הָרּוצ ,ןִיִנִּב תיִזֲח יד (ס) עדַאסַאפ

 חיִנְטִק ,תיִעּועְׁש יד (ס) עילָאסַאפ

 חֶּסֶנ ,ןֹונְגַס ,הָרּוצ רעד (ןע) ןָאסַאפ
 | הָרֹוצ ןֹתָנ ,בָצֵע וו ןרינָאסַאפ
 תיִנֲעַה ,םֹוצ יד (ןע) גנוטסַאפ

 הֵּנַעְתִה ,םּוצ יי ןטסַאפ
 וחַא ,הָבָלְכַה יד (ס) עגירטסַאּפ
 הֵחַא ,בֵלְכַה װ ןעוועגירטסַאפ

 בָצְחַמ ,ןָּבֲאְמ רעד (|) ליסָאֿפ
 ץֵּמַאְתִה ,רֵַּאְתִה ײ ךיז ןסַאפ
 ןָחְרַז רעד רָאֿפסָאפ
 ,הָניִרְק ,ןּוחרז יד (ס) עיצַאזירָאֿפסָאפ

 תּונָחְרַז
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 ,הָניִרְק ,ןּוחְרִז יד (ןע) גנוריזירָאפסָאפ
 תּונֲחְרַז
 ןֹרֵק ,ַחֹרָז יי ןריזירָאפסָאפ
 ףּוׁשַּכ ,םָסֶק ,םּוּסִק יד (ןע) גנוריניצסַאפ
 םֶסִק רּודֲח ,םָסְקִמ ידַא טריניצסַאפ

 ,בֵל תַחיִקְל יד ({) טייקטריניצסַאפ

 -  םֶסֶקִמ
 בֵל ְךֹׂשָמ ,םסְקַה װ ןריניצסַאפ
 גַּג ּיִלֲעַּב רֶדָח יד (ס) עטעיצַאפ
 ןרָּדְנַּג רעד ({) טעצַאפ

 תּונְרְדְנַג יד ({) טייקשיטעצַאפ
 לש) הָקָלְחַמ ,הָטְלּוקָפ רעד (}) טעטלוקַאפ

 (הללכמ

 ,סיִסְכַּת :(םוח ,רוא לש) דֶקֹומ רעד (}) סוקָאפ

 םִיַניֵע תַזיִחֲא

 דֵקֹומְל זַּכַר ,דֵּקַמ וי ןריסוקָאפ
 דֵקֹומְל זַּכַרְתֶה וו ךיז ןריסוקָאפ
 תּוׁשָּמַמ ,הָּדְבִע רעד (}) טקַאפ
 ,תֹוּדְבִע םּוׁשְר יד (ס) עיפַארגָאטקַאפ

 תֹוּדְבִע רּואֵּת
 רּוסְרַס ,ליִמָע :םֶרֹוּג רעד (ן) רָאטקַאפ
 בּוצִע ,תֶכָּסַמ ,הָמְקִר יד (ס) ערוטקַאפ

 יָנֹוציִח

 הֶׂשֲעַמְל ,רָבָּד לָׁש ֹוּתִמֲאַל ודִא שיטקַאפ
 םָצֵעְּב ,לַעֹפְּב ודַא שיטקַאפ

 רּוסְרֵס ,ְּךְּוַתְמ רעד (ס) רעטקַאפ
 הָקּובֲא ,דיִּפַל רעד (ןע) לקַאפ
 יקָיְדְמ קֵּתְעֶה יד (ס) עילימיסקַאפ

 הָיְליִמיִסְקאַפ
 ןַעַמְל ,רּובֲעַּב ,רּובֲע ,דַעְּב ידַא רַאפ

 ליִבׁשָּב ּפערּפ רַאפ

 יֵנְפִל -רַאפ
 (העיסנב) בּוּבֶס ,הָעיֵסְנ רעד רָאפ

 הָמיִדְק תּוכְז ,ןֹוׁשאִר דַעַצ רעד (|) רָאפ

 תֹועיִסְנ לָׁש -רָאֿפ
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 :"םַדְק ,םַדְק ,"מּורְט ,םֹורְט -רָאפ
 הָיְרֹוטְסיִהְמֹורְט עטכישעגרָאפ --
 ׁשֵׁשֹור ,ןָיְבַא װ ןענויבארַאפ
 תֹועיִסְנ תּונְכֹוס יד (}) רוטנעגַארָאפ
 ׁשאֹרָמ הָדָּגַה ,תיִזֲחַּת רעד (|) גָאזסױארָאפ
 ׁשאֹרמ דַּגַה ,הָזֲח ,הֹזָח וו ןגָאזסיױארָאפ
 הָמיִדְק הָציִר רעד (|) ףיולסיוארָאפ
 הָמיִדָק ץּור וו ןֿפױלסיױארָאפ
 אּוּמְט ,לּוּלִח יד (ןע) גנוקידרעוומוארַאפ

 אֵּמַט ,לֵּלַח װ ןקידרעוומוארַאפ
 ָךּוּדְכִּד ,ןֹואָּכְּד יד (ןע) גנורעמוארַאפ

 ְךְֶּכִדְמ ,אָּכְדִמ ידַא טרעמוארַאפ
 ְךֵדְכַּד ,אֵּכַּד װ ןרעמוארַאפ

 ךּולְכִל ,אּומִט יד (ןע) גנוקיניירמוארַאפ

 ףּוּנִט ,םּוהָז
 ףֶּנַט ,םֵהֵז ,ֵּלְכַל ,אֵּמַט װ ןקיניירמוארַאפ
 ְךֵלְכַלְתִה ,אֵּמַּטִה װ ךיז ןקיניירמוארַאפ
 -יִדיִל אֵבָה ,םֹרָּג װ ןכַאזרוארַאפ

 הָעּד ,םּודק טָּפְׁשִמ רעד (}) לייטרוארָאפ
 הָמּודְק

 קַסְּפ ,הָעָׁשְרַה יד (ןע) גנולייטרוארַאפ

 טָּפְׁשִמ ,ןיִּד
 רָֹג ,ַָׁשְרַה ,טָּפְׁשִמ ץֹרָח װ ןלייטרוארַאפ

 -לַע

 ַקָתְׁשֶא לָׁש ידא קירָאיַארַאפ
 תֶמֹעְרַּת ,הָניִט ,הָביֵא רעד (ןע) לביארַאפ
 ןֹוכָּסִח יד (ןע) גנוקירעביארַאפ
 ךסֶח װ ןקירעביארַאפ
 ןֵבָל הָּיִשֲע ,הָחְצְנַה יד (ןע) גנוקיבייארַאפ

 תֶוָמְלַא
 תֶוָמלַא ןֶבָל הׂשָע ,ַחֵצְנַה וו ןקיביײארַאפ
 ,הָמָאְחַה ,לּוּגַס יד (ןע) גנונעגייארַאפ

 תּולּנַּתְסִה

 םִאְתַה ,לֵּגַס װ ןענעגייארַאפ
 ּגַּתְסִה װ ךיז ןענעגייארַאפ

 טמערָארַאפ -- -רָאּפ

 ןמָׁשִּב ךלְכָלְמ ,יִנְמַׁש ידַא טצעלייארַאפ
 ,דּוחַא ,הֶּדִגֲא ,דּוּגֶא רעד (ןע) ןייארַאפ

 תיִרְּב ,תּודֲחַאְתִה
 תַחַא הָּכַמְּב ןֵמָז ֹותֹואְּב סגעוו ןייא רַאפ
 ,תּודֲחַאְּתִה ,תּודְחַא יד (ןע) גנוקינייארַאפ

 הָּדְגַא
 ָּנֲאְמ ,דָחֶאְמ ידִא טקינייארַאפ
 תֹוּמֶא צמ סעיצַאנ עטקינייארַאפ

 תֹודָחֲאָמ
 ,תּודְחַא יד (}) טייקטקינייארַאפ

 תּודְַּאְתִה ,תיִרְּב ,תּודֲחַאְתִה
 דֶגַא ,דָחַא װ ןקינייארַאפ
 דּגַאְתִה ,דֵחַאְּתִה װ ךיז ןקינייארַאפ
 תּונְיְנַעְתִה יד (ןע) גנוריסערעטניארַאפ

 ןִיְנַע װ ןריסערעטניארַאפ |
 ןִיְנַעְתִה וו ךיז ןריסערעטניארַאפ

 ,תּונָרְקַס יד (ןע) גנוריגירטניארַאפ
 תּונָּגְרִ

 תּונָרְקַס רֵרֹוע ,ןֵרְקַס װ ןריגירטניארַאפ
 רֵבָעֶׁש ַעּובָׁשְּב ודַא ןגָאטכַארַאפ
 ֹויְזִּב ,בּועְּת ,זּוּב יד (ןע) גנוטכַארַאפ

 ׁשֶפנ טָאְׁשִּב הֹחָּד ,בעָּת ,זּוּב יו ןטכַארַאפ
 אָצְמִנ ,ַחֵכֹונ 5ַא ןַארַאפ
 תּויָרֲחַא יד (ןע) גנוטרָאװטנַארַאפ
 יאֵרֲחַא ידִא ךעלטרָאװטנַארַאפ

 תּויְרֲחַא יד ({) טײקכעלטרָאװטנַארַאפ
 הָניִגֲע ,ןּוּגִע יד (ןע) גנורעקנַארַאפ

 ןֹגֶע װ ןרעקנַארַאפ

 הָׁשיִרֲח ,ׁשיִרָח יד (ןע) גנורעקַארַאפ

 ַחֹלָּפ ,שרָח װ ןרעקַארַאפ

 קח ,וצ ,הֶּדִקְּפ יד (ןע) גנונעדרָארַאפ
 הֶּדַקְּפ אֵצֹוה ,הָּוַצ וו ןענעדרָארַאפ
 ,תּוׁשְשֹורְתִה ,ׁשּוׁשִר יד (ןע) גנומערָארַאפ

 לּוּדְלִּד

 לְדְלַדְמ ,ׁשָׂשָרְמ ידַא טמערָארַאפ



 דליברָאפ -- טײקטמערָארַאפ

 ,תּוׁשְׂשֹורְתִה יד ({) טײקטמערָארַאפ

 תּולְּדלַדְִה
 ּדְלַּד ,יִנָעְל הֹׂשָע ,שֵׂשֹור יי ןעמערָארַאפ

 ןֹועְבִצ,ןוָג עַכְצ יד (|) ברַאפ
 הָׁשֶא לֶׁש עַבֶטְּב ידַא טעיבַאברַאפ

 יּומס ,רָּתְסִמ ,ןּומָט ידַא ןטלַאהַאברַאפ
 יּובֲח
 אַּבְחַה ,רָּתְסַה ,ןֵמְטַה ו ןטלַאהַאברַאפ

 אֵּבַחְתֶה ,רֵּתַּתְסִה וו ךיז ןטלַאהַאברַאפ

 רּוסָא ידַא ןטָאברַאפ
 רֹסָא וי ןטָאברַאפ
 ,דּוּגֶא ,תּודְּגַאְתִה ,דָגֶא רעד (|) דנַאברַאפ

 תיִרְּב ,תּורְּבַחְתִה ,תּודֲחַאְתִה
 הָׁשיִבֲח יד (ןע) גנורישזַאדנַאברַאפ

 ,ׁשֹבָח ,תֶשֹּבְחַּת םיִׂש װ ןרישזַאדנַאברַאפ

 ׁשֵּבַח

 ׁשֶרֶׁשִמ ידַא ןקַאברַאפ
 יּובָח ,יּומָס ,ןּומָט ,רָּתְסִמ ידַא ןגרָאברַאפ
 ןֵמְכַה ,אָּבְחַה ,ןֵמָטַה ,רֵּתְסַה װ ןגרָאברַאפ
 אֵּבַחְתִה ,רֵּתַּתְסִה יי ךיז ןגרָאברַאפ
 ,רֹוּתְסִמ ,הָנָמְּכ יד (ן) שינעגרָאברַאפ

 אֹובֲחַמ ,אֵבֲחַמ
 םקָה ,סֶרְתַמ םֵקָה װ ןרידַאקירַאברַאפ

 לֹוׁשְכִמ

 יּוּנְּב יִדָי לַע הָמיִסֲח ,יּוּנִּב רעד (ןע) יוברַאפ
 ּנָּב יִדָי לַע םֹסָח ,הֹנָּב װ ןעיוברַאפ
 רֶפָסְּב םּוׁשִר יד (ןע) גנוכוברַאפ
 רֶפֵסְּב םֹׂשָר װי ןכוברַאפ
 רּוּפֶא ;הָעיֵבְצ ,ַעּוּבִצ יד (ןע) גנוברַאפ

 תּוכָּיַש ,רּוּבִח ,רֶׁשֵק רעד דנוברַאפ
 -ִל ְּךֵּיֵׁש ,רָּבֲחְמ ,רּוׁשְק ידַא ןדנוברַאֿפ

 ,תּורְמִרַמְתִה יד (ןע) גנורעטיברַאֿפ
 ׁשֶפֶנ תּורָמ ,תּוריִרְמ

 ׁשֶפֶנ רַמ ,רֶמְרָמְמ ידַא טרעטיברַאֿפ
 סֶעְכַה ,רֵרָמ װ ןרעטיברַאֿפ
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 ףֵלָח ,רֵבָע ּפַא ַײברַאפ

 -ִל רָבֵעַמ ,יֵנְּפ לַע ונָאק ַײברַאפ
 רָבֲעַמ רעד (גנעג) גנַאגַײברַאפ
 םּוּקִע ,לּוּפק יד (ןע) גנוגייברַאפ
 ףלָח ,רֹבָע װ ןייגַײברַאפ
 יִּנַמְז ,ףֵלֹוח ,רֵבֹוע ידַא קידנעײגַײברַאפ

 יִעָרֲא
 בַּגַא ְּךֶרֶּד ודַא קידנעײגַײברַאפ

 חַרֹא רֵבֹוע רעד (ס) רעײגַײברַאפ

 הֵּטַה ,םּקַע ,לָּפַק װ ןגייברַאפ

 ,הָוֲחַתְׁשִה ,דּדק ,ףֹפֹוּכְתִה װ ךיז ןגייברַאפ

 םֵקַעְתִה
 הָנּונ ,רֵדֹוק ,ףֵעֹוז ,םּוגָע ידַא טזייברַאפ
 ,ףיִלֲחַּת ,ףּוּלִח רעד (|) טַײברַאפ

 הָפְלְחַה
 ףיִלֲחַמ ,יִפיִלֲחַּת ,ףּוּלִח -טַײברַאפ
 ֹופיִלֲחַהַל ןֶּתִנ ,יִפיֵלֲח ידַא ךעלטַײברַאפ

 םיִׂש ,םֹוקָמ אֵּלַמ ,ףֵלֲחַה װ ןטַײברַאֿפ

 םֹוקְמִּב
 םֹוקָמ אֵּלַמְמ רעד (ס) רעטַײברַאפ

 ,ףֹולֲחְןָּב ידַא קיאַײברַאפ ,קִיַײברַאפ
 רֵבֹוע ,יִעְגִר ,ףֵלֹוח

 רֹבֲעַל הָניִתְנ יד (ןע) גנוזָאלַײברַאפ

 רֶבֲעַה ,רֹבֲעַל ןתָנ יי ןזָאלַײברַאפ
 תֶרֶּפְרַּפ ,הָּדֲעְס-ַחּוּנִק יד (ןע) גנוסַײברַאפ

 דּוּבִּ
 ירחא) טַעְמ סגָנ ; הֶּדִעְס ַחּנַק יו ןסַײברַאפ

 (תיסוכ תייתש

 תֶרָּפְרַּפ ,דּוּבִּכ סָאד (רע) ץכעסַײברַאפ

 (ינפ לע) בֶכֶרֶּב רֹבָע וו ןרָאּפַײברַאפ
 הָרָבֲע ,ףֶעיִּב הָרָבֲע רעד (ןע) ילפַײברַאפ

 טינפ לע) הָסיִטְּב

 הָסיִטְּב רֹבָע ,ףֶעיִּב רֹבָע וי ןעילפַײברַאפ

 (ינפ לע)

 תֶמֶּדְקִמ הֶנָּצַה סָאד (רע) דליברָאפ
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 תַדָרֹוה ,הָלָזֹוה יד (ןע) גנוקיליברַאפ

 ריִחְּמַה
 ריִחְּמַה דֵרֹוה ,לֵזָה װ ןקיליברַאפ

 רּוּבִח ,רֶׁשָק ,רּוׁשְק רעד (}) דניברַאפ

 םיִסָחְי ,רּוּבִח ,רֶׁשֵק יד (ןע) גנודניברַאפ

 רֶׁשַקְתַהְל ןָּתִנ ידַא ךעלדניברַאפ

 חֵּפַס ,גּוַ ,דַמְצַה ,רֵּבַח ,רׂשָק װ ןדניברַאפ

 רֵּבַחְתִה ,רֵׁשַקְתִה װ ךיז ןדניברַאפ

 דָחַאְתִה
 ףֶרֹע-הֵׁשֹק ,ןֶׁשְקַע ,ׁשֵּקִע ידַא ןסיברַאפ
 ,תּונָׁשֹקַע ,תּוׁשֹּקִע יד (}) טייקנסיברַאפ

 ףֶֹע יִׁשֹ
 יִנֹוּגְסַס ,יָנֹועְבִצ ידַא קיברַאפ

 תּייָנֹוְּסַס ,תּויִנֹועְבִצ יד (}) טייקיברַאפ
 ּסְּכ ,ׁשּוּפִר יד (ןע) גנוקיטָאלברַאפ

 ׁשֶפֶרְּב
 ׁשֶפֶר הֶּסִכְמ ,ׁשּופָר ידַא טקיטָאלברַאּפ
 ׁשֶפרְּב הֶּסַּכ ,ׁשֵּפְרַה װ ןקיטָאלברַאפ
 ׁשֶפְרְּב ּךֵלְכַלְתִה יו ךיז ןקיטָאלברֲַאפ
 דֵבֹוא ,דּובָא ידַא טעשזדנָאלברַאפ

 הֹצָט ,הֹעָּת װ ןעשזדנָאלברַאפ
 רּוצֵע ,םּוּסִח יד (ןע) גנוריקָאלברַאּפ

 םֹוסְחַמְּב רֹגָס ,םֹסָח װ ןריקָאלברַאפ
 םֶדְּביּוּסְּכ יד (ןע) גנוקיטולברַאפ
 םֶדְּב הֵּסַּכ װ ןקיטולברַאפ
 הָליִבְנ יד (ןע) גנואילברַאפ ,גנוילברַאפ
 תּורֲאָּׁשִה רעד (}) בַײלברַאפ

 רֵאָּׁשִה װ ןבַײלברַאפ

 הֹלָּב ,לֹבָנ װ ןעילברַאֿפ
 ,הָמֵהְדַּת ,תּומְמֹוּתְׁשִה יד (ןע) גנופילברַאפ

 ןֹוהָּמִּת
 הֵּכִמ ,םֶהְדִנ ,םֶמֹוּתְׁשִמ ידַא טפילברַאפ

 ןֹוִָּת
 םֵמֹוּתְׁשִה וו ןרעוו טפילברַאפ

 ןֹוהָמִתְּב הֵּכַה ,םֵהָדַה וו ןפילברַאפ

 גנוירברַאפ -- גנוקיליברַאפ

 ,הָהּומִּת ,רּווְנִס יד (ןע) גנודנעלברַאפ

 ןֹוהָּמִתְּב הֶאָכה
 הֵּכַה ,םיִרְוְנַַּּב הֵּכַה ,רֵוְנַס וו ןדנעלברַאפ

 ןֹוהָּמִתְּ
 ,רּווְנִס ,ןֹוהָּמִּת סָאד ({) שינעדנעלברַאפ

 םִיַניֵע תַזיִחֲא ,ןֹורְּוִע
 הָעיִבְצ יד (ןע) גנוברַאפ

 רֶפַא :ןּוַג ַעֹבָצ װ ןברַאפ
 רֶּפַאְתִה ,ַעֵּבַטְצִה וי ךיז ןברַאפ
 הָנָמְזַה יד (ןע) גנוטעברַאפ

 דַעֹוה ,ןֵמְּזַה וו ןטעברַאפ

 הָּטִמ רֵּדַס ,ַעֵּצַה װ ןטעברַאפ

 ֵּגְעַגְתִמ ידַא טקנעברַאפ
 ַעֵגְעַּגְתִה װ ךיז ןעקנעברַאפ

 ,הָחָּבְׁשַה ,רּוּפִׁש יד (ןע) גנורעסעברַאפ
 בּויִט ,לּולְכִׁש

 ,לֵלְכַׁש ,ַחַּבְׁשַה ,רֵּפַׁש יו ןרעסעברַאפ

 בּיַט ,בֵטיֵה
 ,לֵלְכַּתְׁשִה ,רֵפַּתְׁשִה וו ךיז ןרעסעברַאֿפ

 בֹוטְו ךלָה

 עֶּבַצ רעד (ס) רעברַאפ

 תּועָּבַצ יד (ןע) ַײרעברַאפ

 הֵּפְקַה ,םֹסָח װ ןרינָארברַאֿפ
 ,הָּדְּצַה הֶרָסַה יד (ןע) גנוריקַארברַאפ

 הָליִסְּפ ,הָּיְּ
 לֹסָּפ ,הֹחְּד ,הֶּדִּצַה רֵסָה װ ןריקַארברַאפ
 ,תּווֲחַאְתִה יד (ןע) גנורעדירברַאפ

 תּועֲעֹורְתֶה ,תּודְּדַיְתִה
 ,דּדִיְתֶה ,הָוֲחַאְתִה וו ךיז ןרעדירברַאפ

 ַעֵעֹורְתִה
 ,הָבָחְרַה יד (ןע) גנורעטיירברַאפ

 תּובֲחַרְתִה
 ַחּור ,בֵחְרַה װ ןרעטיײרברַאֿפ

 יד (ןע) גנואירברַאפ ,גנוָירברַאפ

 הָקיִלְׁש ,הָחָּתְרַ



 קיכַײלגרַאפ -- ןעִירברַאפ

 קלָש ,ַחֵּתְרַה װ ןעירברַאפ
 ,הָרֵבֲע ,ןֹווָע ,עַׁשֶּפ רעד/סָאד (סנ) ךערברַאפ

 אָטַח

 אְטח ,הָרֵבֲע ,ןֹווָע ,עַׁשֶּפ סָאד ןכערברַאפ
 (תועבצא) ץלָח (רעגניפ יד) ןכערברַאפ

 ןָיְרַבֲע ,אֵטֹוח ,ַעֵׁשֹוּפ רעד (ס) רעכערברַאפ
 עַׁשָּפ לָׁש ,יִליִלְּפ ידַא שירעכערברַאפ

 ,הָעיִׁשְּפ יד ({) טייקשירעכערברַאפ
 תּונָיְרַבֲע ,תּועְׁשֹוּפ

 ,רּוּדָּב ,תּורְּדַּבְתִה רעד (ןע) גנערברַאפ

 תּועְׁשַעַּתְׁשִה
 ּנַעְתִה ,ַעׁשֲעַּתְׁשִה ,רֵּדַּבְתִה װ ןעגנערברַאּפ
 ייָנְפִל הֵלֲעַה וו ןעגנערברָאפ
 לּוּכֶא ;ףּורׂש ,הָפֵרְׂש יד (ןע) גנונערברַאפ

 טֶהֹול ,בֶהְלֶנ ; ףּורָׂש ידַא טנערברַאֿפ
 לֵכָאַה ,ףֵרָּׂשִה װ ןרעוו טנערברַאפ

 לָּכַא ,ףֹרָׂש י ןענערברַאֿפ
 קֹר דֵּסַּכ װ ןרעוװַאגרַאפ

 עקָׁש ,רֵבָע ,ףֵלָח ידַא ןעגנַאגרַאפ
 רָבָע ןֵמְז ,רָבָע יד (}) טײהנעגנַאגרַאפ
 הָמָלְׁשַה יד (ןע) גנוצנַאגרַאפ
 םֵלְׁשַה װ ןצנַאגרַאפ

 תּואָּתְׁשִה ,ןֹוהָּמִּת יד (ןע) גנופַאגרַאפ
 ֹוהָּמִתְּב הֵּכַה יו ןפַאגרַאפ
 הָּיִפְּכ ,סֶנֹא יד (ןע) גנוקידלַאװגרַאפ

 הָסיִנֲא
 הֹפָּכ ,סֹנָא װ ןקידלַאװגרַאפ
 ,לּומָג ,הָבָטֲה יד (ןע) גנוקיטיגרַאפ

 ּוצָּפ
 סיַפ ,הָצַּפ ,לֹמָּג וו ןקיטיגרַאפ
 ףֹולֲח ,הָעיִקְׁש רעד (ןע) ייגרַאפ

 ,ףֵלֹוח ,יִעְגִר ידַא קיאייגרַאפ ,קַיײגרַאפ

 יִעָרֲא
 ַעֹקָׁש ,ףלָח ,רֹכָע װ ןייגרַאפ
 הָעיִקְׁש ,ףֹולֲח סָאד (}) שינעייגרַאפ
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 ,ליִבֹומ ,ׁשאֹרְּב ךֵלֹוה רעד (ס) רעײגרָאפ

 ְךֶרֶד הֵרֹומ
 ,הָצּואּת ,הָׁשָחֶה יד (ןע) גנורעכיגרַאפ

 הָצָאָה
 ,תּוריִהְּמַה תֶא לֵּדִגַה ,ׁשֵחָה װ ןרעכיגרַאפ

 ץֵאָה
 ֵּגְרַפ" ,הָבֹוט ןִיַעְּב לֵּכַּתְסִה װ ןעניגרַאפ

 ֹומְצַעְל הֵׁשְרַה יי ךיז ןעניגרַאפ
 ,הָקָיְצִי ,הֶפָצֲה ,ףֵּצֶה יד (ןע) גנוסיגרַאפ

 הָכיִפְׁש
 ְךֹפָׁש ,קֹצָי ,ףֵצָה ו ןסיגרַאפ
 ֹומְצַע תֶא ףֵצָה װ ךיז ןסיגרַאפ
 (הלחמ) תֶלֶעַר ;הָלָעְרַה יד (ןע) גנוטפיגרַאפ
 םֶּמַס ,לַעְרַה װ ןטפיגרַאפ

 ֹומְצַע תֶא לַעְרַה װ ךיז ןטפיגרַאפ
 יֵסְרַא ידַא קידנטפיגרַאפ
 (םייניע) ץָעֹנְמ ידַא טצָאלגרַאפ
 (םייניע) ץעָנ װ ןצָאלגרַאפ
 קָׁשַח ,דּוּמִח ,הֶּוַא רעד (}) טסולגרַאפ

 (ימואתפ)

 דָּמַחְתִה ,קֵׁשַחְתִה װ ךיז ןטסולגרַאפ
 תּוׁשְרִקְתִה ,ןֹואָּפִק יד (ןע) גנורעווילגרַאפ
 אּופְק ,ׁשּורְק ידַא טרעווילגרַאפ
 אֹפָק ,ׁשֵרֵּקִה ,שרָק ײ ןרעוו טרעווילגרַאפ
 אֵּפִקַה ,ׁשֵרְקַה װ ןרעווילגרַאפ

 ׁשֶרֵקְתִה יי ךיז ןרעווילגרַאפ

 הָטֹוׁש דיִסָח ,יאַּנַק ידַא טביילגרַאפ
 הָטֹוׁש דיִסָח הֶיָה װ ןַײז טביילגרַאפ

 תֶרְּוִע תּואָּנִק יד (}) טייקטביילגרַאפ
 (םייניע) הָציֵעְנ ;גּוּגִז יד (ןע) גנוזיילגרַאפ

 (םייניע) ץ'עָנ ;גֶּגַז וו ןזיילגרַאפ

 ֹיְמִּד ,הָאָוְׁשַה רעד (}) ךַײלגרַאפ
 ,הָאָוְׁשַה תּיִׂשֲע יד (ןע) גנוכַײלגרַאפ

 מד ,הָאָוְׁשַ
 ְךֶרעָה יִפְלָׁש ,יִסֲחַי ידַא קיכַײלגרַאפ
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 הָאְוְׁשַה-רַּב ידַא ךעלכַײלגרַאפ

 ֵּמּד ,הֵוְׁשַה װ ןכַײלגרַאפ

 ֵּמִַּה ,הּנַּתְׁשִה וו ךיז ןכַײלגרַאפ

 קָלָח הֹׂשָע ,קֵלֲחַה וו ןטעלגרַאפ
 הָרָּפַּכ ,רּוּתְו ,הָליִחְמ רעד (ן) בעגרַאפ
 הָרָּפַּכ ;רּוּתְו ,הָליֵחְמ יד (ןע) גנובעגרַאֿפ
 דֹעָי :(םיאטז) רֵּפַּכ ;רֵּתַו ,לֹחָמ װ ןבעגרַאפ
 ְךֵמַס ,הֵּבִע ,ְּךיִמָס הֹׂשָע װ ןרעטכידעגרַאפ

 רֶכֵז ,הָרָיַכְז ,ןֹורָּכִז רעד (ןע) קנעדעגרַאֿפ
 ןֹוָּכַזְל רֹמָׁש ,רֹכָז יי ןעקנעדעגרַאֿפ
 הָחָלְצ ְּךֵרָּד רעד טנוזעגרָאֿפ
 ,ןָחְלִּפ ,הָצָרֲעַה יד (ןע) גנורעטעגרַאפ

 םיִהֹלֲא תַדֹובֲע

 םיִהֹלֲא דֹבֲע ,לֵּלַא ,ץֶרֲעַה יי ןרעטעגרַאֿפ
 הָעיִסְנ יֵמְּד סָאד טלעגרָאפ
 הָאָנֲה ,גּונֲעַּת ,גָנֹע סָאד (ס) ןגינעגרַאפ
 הִָּׁשְנ ,הָחְכִׁש יד (ןע) גנוסעגרַאפ
 חֹכָׁש ײ ןסעגרַאפ

 תּונָחְכַׁש ,הָחְכִׁש יד (ן) שינעסעגרַאֿפ
 (חרפ) הָּירְכִז סָאד (ךע) לטשינסעגרַאפ
 תֶמָּדְקִמ הָׁשָּגְרַה סָאד (}) ליפעגרָאפ

 (ובד הזיא שחרתיש)

 הָמָדֲאָּב ןֹמָט ,רֹבָק יו ןבָארגרַאפ
 (תונורקב) ןַעֶטַה װ ןעוועזורגרַאפ

 ;הָקָרֲאַה :סּוּסִּב יד (ןע) גנוקיטנורגרַאפ
 דֹוסְי תַעיֵבְק
 דֹוסְי ַעֹכָק ,קֵרֲאַה ,סֵּסַּב וו ןקיטנורגרַאפ

 ָּידְמ אל ,תֹואיִגְׁש אֵלָמ ידַא טזַײרגרַאפ
 תֹואיִגְׁש הֹׂשָע װ ןזַײרגרַאפ

 ַעֹבַק ,ןֵכָה װ ןטיירגרַאפ
 רֶזֵע ,הֶּלַקֲה יד (ןע) גנורעגנירגרַאפ
 רֶזֲעְל הֹיָה ,לֵקָה װ ןרעגנירגרַאפ
 רָעְבִנ ,ׁשֶטֶלְמ יִּתָלִּב יֵרּוּב ידַא טבערגרַאפ

 ,תּורֲעַּב ,תּורּוּב יד ({) טייקטבערגרַאפ
 תּוצִרַאָה-םַע

 ןקעדרַאֿפ -- ךעלכַײלגרַאפ

 הָבָע רֵתֹוי הֹׂשָע ,הֵּכַע יװ ןרעבערגרַאֿפ
 לּוּדְּג רעד רעסערגרַאפ

 הָבָחְרַה ,הָלָּדְגַה יד (ןע) גנורעסערגרַאפ
 בַחָרַה ,לֵּדְגַה װ ןרעסערגרַאפ
 הָנָאְד אֵלָמ ,גָאֹוּד ,גָאְדִמ ידַא טהגאדרַאפ

 דֶׁשֲח רעד (}) טכַאדרַאפ

 נג יד (ןע) גנומַאדרַאפ

 הּנַּג ו ןעמַאדרַאפ |

 הָדֹוּת ריִסֲא הֶיָה ,הֵדֹוה װ ןעקנַאדרַאפ

 ,תּותיִחְׁש ,הָתָהְׁשַה יד (ןע) גנוברַאדרַאֿפ !

 לּוקְלק
 לֵקָלַק ,תֵחְׁשַה װ ןברַאדרַאפ

 דָסֶפַנ ,לֵקְלַקְמ ,תָחְׁשִמ ידִא ןברָאדרַאפ
 לקְלַקְתִה ,תֵחָׁשִה יי ןרעוו ןברָאדרַאפ |
 ,תּותיִחְׁש יד (}) טייקנברָאדרַאפ |

 תּולְקְלִקְתִה
 בֶרֹח ,ׁשַחַּכ יד (ןע) גנורַאדרַאֿפ |

 םּונָצ ,בֵרָח ,ׁשּוחָּכ ידַא טרַאדרַאפ
 םַנְּצַה ,ׁשֵחָּכִה יי ןרעוו טרַאדרַאפ |

 תּוּיַמְׁשּגַ
 לֵּבְלַּב ,םַטְמַט ,םֵהְדַה ,םֹמָה יו ןלודּרַאפ |
 רּוכָע ,ַחּולָּד ידַא ןּפמודרַאפ |

 לּוּנע יד (ןע) גנואיידרַאפ ,גנויידרַאפ |
 לֵּכַע יי ןעיידרַאפ
 הָרָּכְחַה ,הָרָּכְׂשַה רעד (ןע) גנידרַאפ
 רָּכְחַה ,רֵּכְׂשַה יי ןעגנידרַאפ

 תּורְּכַתְׂשִה ,חַוָר סָאד ({) טסנידרַאפ

 יִדָדֶצ חַוָר סָאד (ךע) לטסנידרַאפ |
 רֵכּתְׂשִה ,ַחַוְרַה װ ןענידרַאפ

 הֹכָז ,-ָל הֹאָי װ ךיז ןענידרַאפ |
 דּוׁשָח ידַצ קיטכעדרַאפ |

 דֹׂשָח יי ןקיטכעדרַאפ |
 ְךּוּסִמ ,יּוּפִח ,יּוּסָּכ יד (ןע) גנוקעדרַאפ |

 -לַע הָּפַח ,הֵּסַּכ וי ןקעדרַאפ



 ןרעוו טלגָאװרַאפ -- סָארדרַאפ

 ׁשֶפָנ תַמְגֶע ,הָניִט רעד (|) סָארדרַאפ
 ביִצֲעַמ ,רֶעַצְמ ידַא קיסָארדרַאפ
 ,תּוּוִע יד (ןע) גנויירדרַאפ ,גנואיירדרַאפ

 ָךּוּבִס ;סּורַס ,ףּולָס ,םּוּקִע

 סָךֹסִמ ,ףֶלֶסְמ ,םֹקָע ,תֶּוֲעְמ ידַא טיירדרַאפ

 ְךֵּבַס :סֵרָס ,ףֶלַס ,תּוַע ,םֶּקַע יי ןעיירדרַאּפ
 ְךְֵַּסִה :םּקַעְתִה װ ךיז ןעיירדרַאפ

 תּוכְּבַּתְסִה סָאד ({) שינעיירדרַאפ

 רֶעַטְצִה ,סעָּכ וו ןסירדרַאפ

 ׁשאֹרָה לַעֵמ קּוסֶע ,דֶרֶטֶמ ידַא טעװַאהרַאפ

 ,הָעיֵנְמ ,רֹוצְעַמ ,רּוצִע רעד (}) טלַאהרַאפ

 בּוּכָע

 ,רֹוצְעַמ ,רּוצִע יד (ןע) גנוטלַאהרַאפ

 בּוּכִע ,הָעיִנְמ
 בּכַע ,ַעֹנָמ ,רֹצֶע װ ןטלַאהרַאפ
 הֹהָׁש ,גֵהַנְתֶה װ ךיז ןטלַאהרַאפ
 רֹצֶע ,םֹלָּב וו ןעװעמַאהרַאפ
 ןֹוליִו רעד (ןע) גנַאהרָאפ

 ָּתַמּו אָּׂשַמ יד (ןע) גנולדנַאהרַאפ
 ןתֶנְו אׂשָנ װ ןעלדנַאהרַאפ
 הָרֹוכְּב תּוכְז ,תּופיִדֲע יד טנַאהרָאּפ
 ונָׂש ,אּונָׂש ידַא טסַאהרַאפ

 הּוק ,לֲחַי װ ןפָאהרַאפ
 ןֹואָּפִק תַּדַקְנ ,םּותָס יֹובָמ רעד קַאהרַאפ
 ,לֹוׁשְכִמ ,ןֹואָּפִק תַּדַקְנ וו (ןע) גנוקַאהרַאפ

 רּוצְע
 (לושכמ ללגב)רֹצֲע ,לֹוׁשְכִמ םיִׂש וו ןקַאהרַאפ

 סלושכמ ללגב) רֵצָעַה וו ךיז ןקַאהרַאפ

 הָׁשֹקִמ ,םָּפֶחְמ ידַא טעװעטרַאהרַאפ
 קּזַח ,הָׁשִקַה ,םֵּסַח װ ןעװעטרַאהרַאפ

 עֶגִיְמ ידַא טעװערָאהרַאפ
 הָעָנְצַה ,הֶרָּתְסַה יד (ןע) גנוליוהרַאפ
 עֶנְצִמ ,רָּתְסִמ ידַא טליוהרַאפ
 ַעֵנְצַה ,רָּתְסַה וו ןליוהרַאפ

 בָעֹרְמ ,בָעְרִמ ידַא טרעגנוהרַאפ
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 בַעָר ,בַעְרַה וו ןרעגנוהרַאפ

 לֵּבַק ,תֹורָצְק לֵעַּמְׁשִה װ ךיז ןטסוהרַאפ
 לּועָׁש לָׁש תיִוֲע

 ,םּוּדִק ,רֹוצְעַמ ,הָעיֵנְמ יד (ןע) גנוטיהרַאפ
 עַנֶמ

 רֹצֲע ,יֵנְּפ םֶּדַק ,ַעֹנָמ װ ןטיהרַאפ
 ףֹדָה ,-ֵמ רֵמָּׁשִה װ ךיז ןטיהרַאפ

 םֶרָה ,לָּפַק ,לֵׁשְפַה װ ןבייהרַאפ

 ׁשּוּדִק יד (ןע) גנוקילייהרַאפ
 ׁשֹודְק ,ׁשֶּדְקְמ ידַא טקיליײהרַאפ
 ׁשְּדִק װ ןקילייהרַאפ

 יּוּפִר יד (ןע) גנולייהרַאפ

 אּפַר וו ןלייהרַאפ

 אֵּפַרְתֶה וו ךיז ןלייהרַאפ

 הָיִׂשַע ,ןּורְדִמ יד (ןע) גנוקיטנַײהרַאפ

 יֵנרָדֹומְל
 ׁשיִדֲחֶל הֹׂשָע ,ןֵרְדַמ וו ןקיטנַײהרַאפ

 ןֵרָדַמ ,ׁשֵדֲחַה יו ןקיטַײצטנַײהרַאפ
 יּוׂשָנ ,אּוׂשָנ ידַא טַארַײהרַאפ

 םּוּמִה ,הָׁשָרְחַה יד (ןע) גנוכליהרַאפ

 םּגְמַּג װ ךיז ןעקיהרַאפ
 םּוּגְמִּג יד (|) שינעקיהרַאפ
 יּּלַע ,הָּיִלֲע יד (ןע) גנורעכעהרַאפ

 הָהָּבְגַה
 תּוכָיַש ,ְךֶרֵע ,סֵחַי סָאד ({) שינעטלעהרַאּפ

 ְךּוִּמ יד (ןע) גנוגנעהרַאפ

 ְךֵסַמ װ ןעגנעהרַאפ

 תֹויְְוְּב סּוּכִר יד (ןע) גנולקעהרַאפ
 תֹויִוְוְּב סֹכָר וו ןעלקעהרַאפ
 הָׁשיִרָדּו הָריִקֲח ,הָעיִמְׁש רעד (ן) רעהרַאפ
 לֹאָש ,ׁשֹרָדְו רקָח ,ַעֹמָׁש װ ןרעהרַאפ
 לּוטְלִט ,תּוׁשיִלְּת יד (ןע) גנולגָאװרַאפ
 דָנָו עֶנ ידַא טלגָאװרַאפ
 שֵלָּתִה ,דָנָו עֶנ הֹיָה װ ןרעוו טלגָאװרַאפ
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 לּוטְלִט ,תּוׁשיִלְּת יד (}) טײקטלגָאװרַאפ
 תּולְּגְלַּנְתִה יד (ןע) גנורעגלַאװרַאפ
 ּגְלַּג װ ןרעגלַאװרַאפ

 לֶהְנִמ ,הָלָהְנַה יד (ןע) גנוטלַאװרַאפ
 לֵהַנ װ ןטלַאװרַאפ

 לֵהַנְמ רעד (ס) רעטלַאורַאפ

 הָלָהְנִמ יד טפַאשרעטלַאװרַאפ
 רֵדֹוק ,לָּפְרִעְמ ,ןָנִעְמ ידַא טנקלָאװרַאפ

 תּורְדַק ,לּוּפְרִע יד ({) טײקטנקלָאװרַאפ
 ,בֵעָה ,םיִנָנֲעַּב הֵּסַּכ יי ןענעקלָאװרַאפ

 רֶּדְקַה ,לֵפֲאַה
 ,םיִנָנֲעַּב הֵּסַּכְתִה װ ךיז ןענעקלָאװרַאפ

 רֵּדַקְּתִה
 ,הָרּוצ יּוּנָש ,יּונִׁש יד (ןע) גנולדנַאוװרַאפ

 ּוּנלִּג ,הָרָמֲה
 ּגְלִגְמ ידַא טלדנַאװרַאפ

 ,ףּוּלִח-רַּב ,הָרָמֲה-רַּב ידַא ךעלדנַאװרַאפ
 לּוגְלִּג-רַּב

 -ל ְךֹפָה ,הָרּוצ הֶּנַׁש וי ןעלדנַאװרַאפ

 עוּדַמ ,הָּמָל ודַא סָאװרַאפ
 הָמ נְּפִמ ,הָּבִס רעד (|) סָאװרַאפ

 תּויִמיִמ ,לּולּד יד (ןע) גנורעסַאװרַאפ

 יִמיֵמ ,לּולְּד ,לּוהָמ ידַא טרעסַאװרַאפ

 םִּיַמ ,לֶלַּד ,לֹהָמ װ ןרעסַאװרַאפ

 לָש ֹוּתְמֲאַל ,תֶמָאָּב ,םָנְמֶא ױודַא רָאװ רַאפ

 רֶבָ
 ,הָמְדְקַה סָאד (רעטרעוו) טרָאװרָאפ

 רָבָּד חַתֶּפ ,אֹובָמ

 הָחָנְזַה ,תּונָלְׁשַר יד (ןע) גנוזָאלרָאװרַאפ
 לָׁשְרְמ ,חָנְזִמ ידִא טזָאלרָאװרַאפ
 ,תּולְׁשַרְתִה יד (}) טײקטזָאלרָאװרַאפ

 הָָנְזַ
 לָׁשַרְתִה ,ַחֵנְזַה וו ןזָאלרָאװרַאפ

 -לַײװרַאֿפ -- טײקטלגָאװרַאפ

 הָרָעג ,יּוּנג ,הָפיִזְנ רעד () ףרָאװרָאפ
 ;תֶרָחַא הָרּוצְּביּוּנׁש יד (ןע) גנופרַאװרַאפ

 ןֹוכָּנַה םֹוקָּמַּב אל הָחָּנַה

 םיִׂש :תֶרָחַא הָרּוצְּב הָּנַׁש װ ןפרַאװרַאפ
 ןֹוכָּנַה םֹוקָּמַּב אל

 קֹוחָר ,חֶּדִנ ידַא ןֿפרָאװרַאפ
 רעֶּג ,הֵּג ,ףֵּזַה ,ףֹוָנ י ןפרַאװרָאפ
 ,תּוׁשרָּתְׁשִה יד (ןע) גנולצרָאװרַאפ

 הָׁשָרְׁשַה
 ׁשֶרְׁשִמ ידַא טלצרָאװרַאפ
 תּוׁשְרָּתְׁשִה יד (ן) טײקטלצרָאװרַאפ
 ׁשֶרְׁשַה װ ןעלצרָאװרַאפ
 ,םיִׁשָרָׁש הֵּכַה װ ךיז ןעלצרָאװרַאפ

 ׁשֶרָּתְׁשִה
 עגָּפ ,ַעֹצֶּפ װ ןקידנּוװרַאפ
 עּוגָּפ ,ַעּוצְּפ ידַא טעדנּוװרַאפ
 ,תּומְמֹוּתְׁשִה יד (ןע) גנורעדנּוװרַאפ

 הָאיִלְּפ ,ןֹוהָמִּת
 .ַּהֵמְתַה ,ןֹוהָּמִּת רֵרֹוע יו ןרעדנּוװרַאפ

 אֵלְפַה
 םֶמֹוּתְׁשִה װ ךיז ןרעדנּווװרַאפ

 ,הָליִמְק ,הָליִבְנ יד (ןע) גנונַאיוװרַאפ
 ׁשֶמָּכ ,ׁשּוּמִּכ

 ׁשּומָּכ ,לֶמָק ,לּומְק ידַא טענַאיװרַאפ

 ,לֹמִק ,לֹבָנ וו ןרעוו טענַאיװרַאפ

 ׁשֹמָּכ
 הָעָּגרַה ,ֹׂשֶרָעְּב דּונְדִנ יד (ןע) גנוגיורַאפ

 (חונהנ) י*צ)

 (דונדנ י"ע) ַעֵגְרַה ,ׂשֶרָעְּב דֵגְדַנ וו ןגיוורַאפ

 תּויִׁשַנְתִה יד (ןע) גנורעבַײװרַאפ

 יִתּובְִנ ,יִׁשָנ הֶׂשֲעַנ ידִא טרעבַײװרַאפ
 הָׁשֲאְל הֹׂשָע װ ןשירעבַײװרַאפ

 ָךּוּכִר יד (ןע) גנורעכייוורַאפ
 ְךַר הֹׂשָע ,ּךֵרְכַר װ ןרעכייוורַאפ
 רּוּדּב לָׁש ,יִרּוּדָּב -לַײװרַאפ



 גָאזסױרַאפ -- גנולַײװרַאפ

 ,תּועְׁשַעַּתְׁשִה ,רּוּדִּב יד (ןע) גנולַײװרַאפ

 הְָנַח
 עׁשֲעַׁש רֵדַּב י ןלַײװרַאּפ
 ֶּדַּבְתִה ,ַעׁשֲעַּתְׁשִה י ךיז ןלַײװרַאפ
 תֹועָמְד אֵלָמ :קָּנִפְמ ידַא טנייוורַאפ
 בר ןַמְז הֹכָּב ,קֵּנַּפ װ ןענייוורַאפ
 הָנָּבְלַה ,ןּוּבְלִה יד (ןע) גנוסַײװרַאפ
 ןֵּבְלַה וו ןסַײװרַאפ

 ַעּורָּפ ,יֶאְרִּפ ידַא טעװעדליוװרַאפ
 ,ַעּורָּפ הֵׂשָעַה װ ןרעוו טעוועדליוורַאפ

 ערָּפְתִה
 הֹׂשָע ,ַעּורָּפ הֹׂשָע יי ןעוועדליוורַאפ

 הָמָמְׁש
 הָמָמְׁש ,ןָּבְרֶח ,סֶרֶה יד (ןע) גנוטסיוורַאפ
 בֶרֲחַה ,םֵׁשָה ,סֹרָה װ ןטסיוורַאפ
 ןָּבְרִח ,טֶלְחִמ סֶרָה יד (|) שינעטסיוװרַאפ

 טלֶחַמ
 ,לּוּבְרְּכ ,ףּוטֶע ,ףּוּפִל יד (ןע) גנולקיוורַאפ

 בּוּבְרַע

 .ףָּטֲעְמ ,ףֶּפלְמ ,ףּופָל ירַא טלקיװרַאפ
 ּבַסְמ ,בָרֹעְמ
 ,ֹומְצַע תֶא ףֵּפַל ,ףֹפָל װ ןעלקיוורַאפ

 ְךֵּבַּתְסִה
 ,תּוכְּבַתְסִה סָאד (|) שינעלקיוורַאפ

 תּובָרֹעֶמ

 לּוּבִּת יד (ןע) גנוצריוורַאפ

 לָּבֲתְמ ידַא טצריוורַאפ
 לֵּבַּת װ ןצריוורַאפ
 ַעּוצִּב ,הָמָׁשְגַה יד (ןע) גנוכעלקריוורַאפ

 תּואיִצְמִל הָכיִפֲה ,ׁשּוּמִמ

 ְךֹפָה ,ׁשֵּמַמ ,ַעֵצַּב ,םֵׁשְגַה װי ןכעלקריוורַאפ
 תּואיִצְמִל

 הָקָיְחְמ ,ׁשּוטְׁשִט יד (ןע) גנושיוורַאֿפ
 קּוחָמ ,ׁשֶטְׁשֶטְמ ידַא טשיװרַאֿפ
 ׁשּוטְׁשטְל ןָּתִנ ידַא ךעלשיוורַאפ
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 קֹחָמ ,ׁשֵטְׁשַט װ ןשיוורַאפ
 ׁשֶטְׁשַּטִה וו ךיז ןשיוורַאפ

 רּוּמִה ,תּובְרָעְתִה רעד (}) טעוורַאפ
 רֵּמַה ,בֵרָעְתִה וו ךיז ןטעוֹורַאפ

 ריִחָּמַה דֵרֹוה ,לֵזָה װ ןעלוולעוורַאפ
 דָּמַחְתִֶה יו ךיז ןלעװרַאפ

 ,הָליִמְק ,הָליִבְנ יד (ןע) גנוקלעוורַאפ
 ׁשֶמָּכ ,ׁשּוּמִּכ

 ׁשּומָּכ ,לֵמָק ,לּומָק ידַא טקלעוורַאפ
 ׁשֹמָּכ ,לֹמָק -לֹבָנ יי ןקלעוורַאפ
 ,תּוׁשְּמַּתְׁשִה ,לּוצִנ יד (ןע) גנודנעוורַאפ

 תֶלָעֹוּת תֹקָּפֲה
 ונֶּמִמ תַקָפּומ ,לָצְנִמ ידַא טדנעוורַאפ

 תֶלָעֹוּת

 תֶלֲעֹוּת קַפָה ,ׁשֶמַּתְׁשִה ,לֵצַנ יי ןדנעוורַאפ
 רּוּסֶא רעד (|) רעוורַאפ

 רּוּסֶא יד (ןע) גנורעוורַאפ

 לּוסָּפ ,רּוסָא ידַא טרעוורַאפ
 רֹסָא װ ןרעוורַאפ
 ׁשאֹרְּב ,הָאָלָה ,הָמיִדָק ױדַא סױרָאפ
 םיִנָפְל ,הָמיִדָק וו -סױרָאפ
 הָטָלְחַה יד (ןע) גנומיטשַאבסױרָאּפ

 ׁשאֹרֵמ הָרֵזְּג ,ׁשאֹרֵמ

 רֹוּג ,ׁשאֹרֵמ טֵלְחַה װ ןעמיטשַאבסוארָאפ
 ׁשאֹרֵמ

 ,םּוּדק ,תּומְּדִקְתֶה רעד (גנעג) גנַאגסױרָאפ
 ׁשאֹרְּב הָכיִלֲה

 ׁשאֹרְּב ְךלָה ,םֶּדַקְתִה װ ןייגסױרָאפ
 ְךֶלֹוה ,םֶּדִקְתִמ רעד (ס) רעײגסױרָאפ

 ׁשאֹרְּב
 לּולָע ,הֶוקְמ ,יּופָצ ידַא ןעזעגסױרָאֿפ
 ׁשאֹרְּב אּוׂשָנ ידַא ןגָארטעגסױרָאפ
 ׁשאֹרְּב ץֶר ידַא ןפָאלעגסױרָאפ
 ,תיִזֲחַּת ,ףיִקְׁשַּת ,יּוזִח רעד (ן) גָאזסױרָאפ

 תֹודיִתַע תֵדָּגַה
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 דֵגַה ,ׁשאֹרֵמ הֹזָח ,הֶּזַח װ ןגָאזסױרָאפ
 ׁשאֹרֵמ

 הָּיִאְר ,ׁשאֹרֵמ יּוּזִח רעד () עזסױרָאּפ
 ׁשאֹרֵמ הֵּיִפְצ -ׁשאֹרֵמ

 ,ׁשאֹרֵמ הֹאָר ,ׁשאֹרֵמ הֹזָח װ ןעזסױרָאפ
 ׁשאֹרֵמ הֹפָצ

 ,הָמיִדָק הָפיֵחְּד רעד (|) בַײרטסױרָאפ

 הָמיִדָק ַעיִנֵמ
 הָמיִדָק ַעֵנָה ,הָמיִדְק ףֹחָּד וי ןבַײרטסױרָאפ
 םֶּדְקִמ ,ׁשאֹרֵמ ,יִמְדִק ידַא קיסיורָאפ
 הָציִר ,יִנְפִל הָציִר רעד (}) ףיולסיוארָאפ

 ׁשאֹרְּ
 ץּור ,יֵנְפִל ץּור ,םֵּדִקְתִה װ ןפיולסיױרָאפ

 ׁשאֹרְּ
 הָינִּת ,הָיָנְתַה ,יאֵנְּת יד (ןע) גנומענסיורָאפ
 םֶּדִקִמ יאֵנְּת דֵמֲַעַה ,הֵנְתַה יו ןעמענסורָאפ
 םֹּלַׁש ,ׁשאֹרֵמ ַעֹרָּפ יװ ןקוליססױרָאפ

 ׁשאֹרֵמ

 ,ׁשאֹרְמ ןּונְכִּת יד (ןע) גנורינַאלּפסױרָאפ
 ׁשאֹרָמ בּוׁשִח

 בֹׁשֲח ,ׁשאֹרֵמ ןִנְכַּת יו ןרינַאלּפסױרָאפ
 ׁשאֹרֵמ

 ,ׁשאֹרֵמ הָריִפְס יד (ןע) גנולייצסיורָאפ
 ׁשאֹרֵמ הָדיקְּפ

 ׁשאֹרֵמ דֹקָּפי,ׁשאֹרַמ רֹפָס װ ןלייצסיורָאפ
 הָאיִּב ,-לּומ הֶאיֵּב רעד (ןע) םוקסיורָאפ

 -תאֵרְקִל
 -תאֵרְקִל אֹוּב ,-לּומ אֹוּב וו ןעמוקסיורָאפ
 ׁשאֹרֵמ הֵקָּבְדַה רעד (|) ּפעלקסױרָאפ
 ׁשאֹרֵמ קֵּבְדַה װ ןּפעלקסױרָאפ
 ,"יָנְפָל הָריִתֲח יד (ןע) גנורעדורסיורָאפ

 ׁשאֹרְּב הָריִתֲח
 ׁשאֹרְּב רֹתָח ,יֵנְפִל רֹתָח װ ןרעדורסורָאפ
 םּורֹופ ,הָמָּב ,הָריִז רעד (ס) םורָאפ
 הֶּוַצ ,רָהְזַה װ ןגָאזרַאפ

 קיטכיױרָאֿפ -- ןגָאזסױרָאפ

 ,סיּגִּכ ,סֶנָּכ ,הָפֵסֲא יד (ןע) גנולמַאזרַאפ

 ץּוּבִק
 ץֵּבַק ,סֵּנַּכ ,ףסֶא װ ןעלמַאזרַאפ
 סּנַּכְתִה ,ףֵּסַאְתִה װ ךיז ןעלמַאזרַאפ

 ץּבִקְתִה
 הֹהָׁש ,רֵחַא י ןעמַאזרַאפ
 רֵחַאְתִה ,הָהַּתְׁשִה וו ךיז ןעמַאזרַאפ

 (רפס תכירכב) קיִר ףַּד רעד (}) ץַאזרָאפ

 קּוּפָס ,דַעַס ,הֵקָּפְסַה יד (ן) גרָאזרַאפ

 ,קּוּפָס ,הָקָּפְסַה יד (ןע) גנוגרָאזרַאפ

 דּויִצ ;הָלָּכְלָּכ ,הָסָנְרַפ ,סּונְרַּפ
 הָגָאְד אֵלָמ ,גָאֹוּד ,גָאְדִמ ידַא טגרָאזרַאפ
 טֵׁשֹוה ,לָּכְלַּכ ,סֵנרַּפ ,קֵּפַס װ ןגרָאזרַאפ

 דַעַס

 ֵּכלַּכְתִה ,ֹומְצַעְל גֹאָּד װ ךיז ןגרָאזרַאפ

 ָּפַס ,סֵנְרַפְמ רעד (ס) רעגרָאזרַאפ
 רּוחָא ,יּוהׁש יד (ןע) גנומיוזרַאפ

 רָחֶאְמ ,יּוהָׁש ידַא טמיוזרַאפ

 יּוסָנ ;הָמיִֵעְט רעד (ן) ךוזרַאפ

 הֹסָנ ,םֹעָט װ ןכוזרַאפ
 ףּוטׁש ,ַעּוקָׁש ,ַעּובָט ידַא ןעקנוזרַאפ

 םיִרּוהְרִה
 עּקּתְׁשִה ,ַעֵבָּטִה ײ ןרעוו ןעקנוזרַאפ
 עּוקַׁש ,ַעּוּבִט יד (ןע) גנוקניזרַאפ
 עֹקַׁש ,ַעֵּבְטַה ,ַעָּבַט ,ַעֹבָט װ ןעקניזרַאפ
 -לַע םָתֹוח תַמיֵׂש יד (ןע) גנולגיזרַאפ
 -לַע םָתֹוח םיִׂש ,םֹתָח װ ןעלגיזרַאפ

 הָעיִרְז רעד (ןע) ייזרַאפ
 הָפָׂש רֹפָּת ,הֵּפַׂש וו ןעמייזרַאפ
 ַעֹרָז װ ןעייזרַאפ

 דָרפָנ ןֶפֹאְּב דָרָפִנ ודַא ךיז רַאפ
 ּולַּת אל ,יֵׁשְפָח ,יִאָמְצַע ידַא קידכיזרַאפ

 יא ,ׁשֶפֹח ,תּואָמְצַע יד טייקידכיזרַאפ
 תּולְּת

 בֵל םֶׂש ,דיִּפְקַמ ,ריִהָז ידַא קיטכיזרָאפ

 וו



 ןקידייטרַאפ -- ןַײז קיטכיזרָאפ

 םיִׂש ,דּפְקַה ,ריִהָז הֹיָה וו ןַײז קיטכיזרָאפ

 בל
 ,הָדָּפְקַה ,תּוריִהְז יד (}) טייקיטכיזרָאפ

 תּונְקיַד

 ַחּוטִּב ,הָחָטְבַה יד (ןע) גנורעכיזרַאפ

 ןֹוחָּטִּ
 חָטֶבִמ ,חָּטַבְמ ידַא טרעכיזרַאפ
 חֵּטַּב ,ַחֵטְבַה יי ןרעכיזרַאפ
 חֵטְבַה ,ַחּוטָּב היָה װ ךיז ןרעכיזרַאפ

 ֹומְצַעְל
 תַריִבֲע ,אָׂטֵח תֵּיִׂשֲע יד (ןע) גנוקידניזרַאפ

 הֶרָבֲע
 הָרֵבֲע רֹבָע ,אֹטָח ײ ןקידניזרַאפ

 הָרֵבֲע רֹכָע װ ךיז ןקידניזרַאפ
 עּוּבִט ,ַעּוּקִׁש יד (ןע) גנוקניזרַאפ
 הֶיָה ,ֹומְצַע תֶא ַעֵּבְטַה װי ךיז ןעקניזרַאפ

 םיִרּוהְרַהְּב ַעּוקֶׁש
 הָקָּתְמַה יד (ןע) גנוסיזרַאפ
 קֵּתְמַה װ ןסינרַאפ
 ׁשאֹר תַביִׁשְי רעד (0 ץיזרָאפ

 ׁשאֹר בֵׁשֹוי רעד (ס) רעציזרָאפ
 ,תּועָט ,ןִיַע תַמָלֲעַה רעד (ןע) עזרַאפ

 הָחְיַפָכ
 חֹסָּפ ,הֹעָט ,ןִיַע םֵלְעַה י ןעזרַאפ
 הָנִקָז הָלּותְּב רַאָׁשִה יי ןרעוו ןסעזרַאפ

 תֶצֶלְפִמ סָאד (}) שינעעזרַאפ

 ;הָעיִטְנ ,הָליִתְׁש יד (ןע) גנוצעזרַאֿפ

 ּוּכְׁשִמ ;עַטנ ,ליִתְׁש
 ְךֵׁשְמֲה יד (ןע) גנוצעזרָאפ
 ןֵכְׁשַמ ;-ִּב ׁשֵרְׁשַה ,ַעֹטָנ ,לֹתָׁש יו ןצעזרַאפ
 הָדָלְחַה.יד (ןע) גנורעװַאשזרַאפ
 דּולָח ידַא טרעװַאשזרַאפ

 הֵלֲעַה ,דֵלְחַה ײןרעװ טרעװַאשזרַאפ

 ּדִלֲח
 הָּדְלֲח הָּסַּכ יי ןרעװַאשזרַאפ
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 (םייניע)ץֵמְצַמ וו ןערומשזרַאפ

 תֹובֹוח אֵלָמ ידַא טעבוחרַאפ

 בּוצָע ,ְּךְָּכִדְמ ,אָּכְדִמ ידַא טכשוחרַאפ
 ,תּומְמֹוּתְׁשִה יד (ןע) גנושודיחרַאפ

 תּואָּתְׁשִה ,תּואְּלַּפְתִה

 עֵּתְפַה ,אֵלְפַה יװ ןשודיחרַאפ
 אֵלַּפְתִה ,םֵמֹוּתְׁשִה וו ךיז ןשודיחרַאפ

 תֹומֹולֲח אֵלָמ ,יִנָמָלֹוח ידַא טמולחרַאפ
 הָרָּכַה רֵּסֲח ,תּופְּלַעְתִהְּב ידַא טשלחרַאפ
 םּותָח ידַא טעמתחרַאפ
 םֹחָח װ ןענעמתחרַאפ
 ןֵכיֵּפ-לַע-ףַא ,תאֹו לֶכְבּו ודַא טרָאפ
 בָצִמ ,רָצְבִמ ,זֹועָמ רעד ({) טרָאפ
 רֵקֹּב תֹונְפִל ודַא סגָאטרַאפ
 ּזַּפ ,וָּבְזַּב װ ןעװעלכַאטרַאפ

 ןֹוָּמִתְּב הָּכִמ ,םֶהדֵמ ידַא טלמַאטרַאפ
 םלָּב ,רֹצָע װי ןעװעמַאטרַאפ

 ֵּזַפ ,וַּבְזַּב װ ןָאטרַאפ

 ַעּוקֶׁש ,קּוסֶע ידַא ןָאטרַאפ

 הָלָּפְכַה יד (ןע) גנולּפָאטרַאפ
 לָּפְכַה װ ןעלּפָאטרַאפ

 ,לּופָּכ הֵׂשָעה ,לָּפַּכְתִה יו ךיז ןעלּפָאטרַאפ
 םִיַנָש יִּפ הֵּבַרְתֶה

 םִיַנְזָא תַׁשָרְחַה יד (ןע) גנוביוטרַאפ
 םִיַנְזָא ׁשֵרֲחַה יי ןביוטרַאפ
 הָמּוהְמ ,לּוּבְלִּב ,ׁשַעֵר יד (ןע) גנולמוטרַאפ
 ֵּבְלַּב ,ׁשעֶר יי ןעלמוטרַאפ
 תֶא ַחֹלָׁש ;לֵּבְלַּבְתִה װ ךיז ןעלמוטרַאפ

 (תוגאד ,רעצ בורמ)ֹומָצַע

 ַה ,לּוּפֶא יד (ןע) גנולקנוטרַאפ
 תֹורֹוא

 תֹורֹוא הַּבַּכ ,לֵּפַא ,לֵפֲאַה יו ןעלקנוטרַאפ
 ,תּונְנֹוגְתַה ,הָּנַגֲה יד (ןע) גנוקידייטרַאפ

 הָיְרֹוגְנָס
 -ִל ןעֶט ,רֵּגְנַס ,ןֵגָה יו ןקידייטרַאפ

 ּוּבַּכ ,הָלָפֲא
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 ןַעֹוט ,רֹוגַנָס רעד (ס) רעקידייטרַאֿפ

 ֶּנַגֲה לָׁש ,יִתָּנַגֲה ידַא שירעקידייטרַאפ
 הָאָּבְחַה .,הָרָּתְסַה יד (ןע) גנוַײטרַאפ
 םּוגְרִּת ,רּואַּב ,ׁשּורָּפ רעד ({) שטַײטרַאפ
 ,רּואָּב ,ׁשּורֵּפ יד (ןע) גנושטַײטרַאפ

 םּוּגְרִּת

 םַגְרַּת ,רֵאָּב ,ׁשֵרָּפ וו ןשטַײטרַאפ

 רֵאָבְמ ,ׁשֵרָפְמ רעד (ס) רעשטַײטרַאפ
 הָצּופְּת ,הָצְפֲה ,הָּקִלֲח יד (ןע) גנולייטרַאפ

 בֵצְקַה ,ץֵפָה ,קֵּלַח װ ןלייטרַאפ
 אֵּבְחַה ,רֵּתְסַה וו ןעַײטרַאפ

 ,הָדָמְׁשַה ,דֶמָׁש יד (ןע) גנוקיליטרַאֿפ

 הָיָלְכ ,ךֹויָלִּ
 ֶַּּכ ,דֵמְׁשַה יו ןקיליטרַאפ
 ,קָמֹע ;תיּוקְּמַעְתִה יד (ןע) גנופיטרַאפ

 עקֶׁש
 םיִרּוהְרִה ףּוטְׁש ,רָהְרָהְמ ידַא טפיטרַאפ
 ,תּורְצַּבְתִה ,רּוצִּב יד (ןע) גנוריציפיטרָאפ

 קּוּזִח
 קֶּזִחְמ ,רָצֵבְמ ידַא טריציפיטרָאפ

 םיִרּוצְּב םַקָה ,קֵּזַח ,רֵּצַּב וו ןריציפיטרָאפ
 ,רּוַצִּב ,רָצְבִמ יד (ס) עיצַאקיפיטרָאפ

 זֹועָמ
 ֶּמַע ,קֵמֲעַה יו ןפיטרַאפ
 קֵּמַעְחַה װ ךיז ןפיטרַאפ

 לָשַבְמ ,לֵׁשָּב ,ןָכּומ ידַא קיטרַאפ

 ,הָמְרָע ,סיִסְכַּת ,הָלּוּבְחַּת סָאד (ןע) לטרָאפ

 הָאָצְמַ
 רָּנִס רעד (רע) ךעטרַאפ

 ,הָנָבֲה הֵׁשְק ,הָהֵק ידַא טּפמעטרַאפ

 םָטְמַטִמ
 ,םָטְמַט ,הָהְקַה ױ ןּפמעטרַאפ

 ׁשַּפַט

 ֶּתְנַסְּפ רעד (ןע) ןַאיּפעטרָאפ
 ׁשָּפְׁשִּפ יד (ס) עקטרָאפ

 גנוקנערטרַאפ -- רעקידייטרַאפ

 ;םיִרָבְּד ןֹורְכֶז ,םָּכְסֶה רעד (|) גָארטרַאפ
 תּוליִבְס

 ,תּונָלְבַס ,תּוליִבְס יד (ןע) גנוגָארטרַאפ

 תּונָלְבֹוס

 רָהְרַהְמ ידַא ןגָארטרַאפ
 קָחְרֶמְל ףֹחָס :לֹבָס װ ןגָארטרַאפ
 הָבָׁשֲחַמ ,רּוהְרִה יד (ןע) גנוטכַארטרַאפ
 רָהְרַהְמ ידַא טכַארטרַאפ

 םֹמָז ,אֵצְמַה ,םֹוָי װ ןטכַארטרַאפ

 רַהְרַה װ ךיז ןטכַארטרַאפ

 יד (ןע) גנואיורטרַאפ ,גנויורטרַאפ

 ןּומַא ,הָנּומֲא
 ןּומָא רעד ןעיורטרַאפ
 ִּב ןֵמֲאַה ,ִּב ןּומָא ןֹחָנ װ ןעיורטרַאפ
 דֹקְפַה ,דֹוס הֵּלַּג װ ךיז ןעיורטרַאפ

 הָגּונ ,םּוגָע ,בּוצָע ידַא טרעיורטרַאפ
 ;ףָצּומ ,ַעּובָט ,ַעּוקֶׁש ידַא ןעקנורטרַאפ

 רֹוּכְׁש
 ִנִלָּב ;ׁשּורְּג װ ביירטרַאפ

 ּולָּב ;הָקָחְרַה ,ׁשּורַּג יד (ןע) גנובַײרטרַאפ
 ֶּלַּב :קֵחַרַה ,ׁשֵרָּג װ ןבַײרטרַאפ

 ַעּוּקִׁש הָפָצֲה רעד (ןע) קנירטרַאפ

 -יִרֲחַא הָיִתְׁש :ַעּוּבִט ,הָעיִקְׁש
 ;ַעֹבָט ,ַעֵּקׁש ,ַעקָׁש ,ףֵצָה יי ןעקנירטרַאפ

 ייֵרֲחַא הֹתָׁש
 בֵרָח ,ׁשֵבָי ,ׁשָּבִיְמ ידַא טנקירטרַאפ
 בֶרֹח ,ׁשֶבֹי יד (}) טייקטנקירטרַאפ
 בֶרֲחַה ,ׁשֵּבַי וו ןענעקירטרַאפ
 ,תּוגיִצְנ ,תּונְכֹוס יד (ןע) גנוטערטרַאפ

 ַחֹּכ-תּואָּב ,גּוצִי

 ףּקַׁש ,גַאַי ,םֹוקָמ אֵּלַמ וו ןטערטרַאפ

 ,ןָגֶס ,םֹוקָמ אֵּלַמְמ רעד (ס) רעטערטרַאּפ
 ריִצ ,ַחֹּכ-אָּב ,גיִצְנ

 ,הָפָצֲה ,ַעּוּבִט יד (ןע) גנוקנערטרַאפ
 לּוּבַמ



 טבילרַאפ -- ןעקנערטרַאפ

 ֶַּּכ ,ףֵצָה .ַָּבְטַה ,ַעּבַט יי ןעקנערטרַאפ
 םִיַמ

 הָכֹוּב ,תֹועָמְד אֵלָמ ידַא טרערטרַאפ
 תֹועָמְד אֹּלַמְתִֶה וו ןרעו טרערטרַאפ
 הַָּּכְתֶה ,תֹועָמְד אֶּלַמְתִה װ ךיז ןרערטרַאפ

 תֹועָמְד
 רֹׂשק ,קֵּדַה ;דֵרֶטַה :סֹפֶּת װ ןעּפעשטרַאפ
 קֶּדַהְתִה ,סֶפָּתִה װ ךיז ןעּפעשטרַאפ

 רֶׁשֵקְתִה
 דּורָט ,דֹאְמ קּוסֶע ידַא טגָאירַאפ
 סֵנָה ;ׁשֵרֶּג װ ןגָאירַאפ
 ׁשּואְי אֵלָמ ,ׁשֶאיִמ ידַא טשואיירַאפ
 ,ׁשּואָי אֵּלַמְתִה װ ןרעוו טשואייראפ

 ׁשָאֹונ רֹמָא ,ׁשֵאָיְתִה

 דּוהְי יד (ןע) גנושידִיירַאפ

 דַהַי װ ןשידִיירַאפ

 םיִרּועְנ ׁשּוּדִח יד (ןע) גנורעגנִיירַאפ
 םיִרּועְנ ׁשֵּדַח װ ןרעגנַײרַאפ

 םָּתִיְמ ידַא טמותירַאפ
 םֶּתיְתֶה װ ןרעוו טמותירַאפ
 ןיפּולַגְּב,יּותֶׁש ידַא טעסוּכרַאפ
 םֶסְקִמ ,ףָׁשַכְמ ידַא טפושיּכרַאפ
 םסֶק ,םָסקַה ,ףֹׁשָּכ װ ןפושיפרַאפ
 הָסיִפְּת ,הָפיִטֲח יד (ןע) גנוּפַאכרַאפ
 סּופָּת ,ףּוטָח ידַא טּפַאכרַאפ
 סֹפָּת ,ףֹטָח וו ןּפַאכרַאפ
 תיִמֹאְתִּפ הָפיֵטֲח סָאד (|) שינעּפַאכרַאפ

 ,סָּמַח ,ספֹוּת ,ףֵטֹוח רעד (ס) רעּפַאכרַאפ

 ׁשֵבֹוּכ

 תַאְרִי ,דַחַּפ ,אָרֹומ ,הָאְרִי רעד (|) טכרָאפ
 דֹובָּכ
 תַאְרִי אֵלָמ ,אָרֹומ אֵלָמ ידַא קיטכרָאפ

 דַחַּפ ליִטֵמ ,אָרֹומ ליִטִמ ,דֹובָּכ

 ׁשֶדֹּקַה תַאְרִי ,אָרֹומ יד (}) טייקיטכרָאפ
 םיִהֹלֲא רעד רעקיטכרָאפ
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 ;(היתש ןמוב) קָנָחַה וו ךיז ןעינילכרַאפ

 תַחַנ בֹרֵמ גֵגֹומְתִה

 בּוצָע ,רֵדֹוק ,ןֶּנִעְמ ידַא טערַאמכרַאפ
 לָפֲאַה ,בֵעָה ,םיִנָנֲעַּב הֵּסַּכ װ ןערַאמכרַאפ
 רֹואָל הָאָצֹוה רעד (|) גַאלרַאפ
 הָחְנְזַה ,הָׁשיִטְנ ,הָביִזֲע יד (ןע) גנוזָאלרַאפ
 אָכְמַס"רַּב ,ןֶמָאָנ ,ןֶמיֵהְמ ירֵצ ךעלזָאלרַאפ
 חנְזַה ,ַחָֹז ,ׁשטָנ ,בֹוָע װ ןזָאלרַאפ
 יִּב ןּומָא ןֹהָנ ,-לַע ְךֵּמַּתְסִה װ ךיז ןזָאלרַאפ
 אֵלְטַה ,אֵּלַט ױ ןעטַאלרַאֿפ

 ,הָלָאְׁשִמ ,ץֶפֵח ,ןֹוצָר רעד (ןע) גנַאלרַאפ
 הָקּוׁשְּת
 ,יּב קֹׂשָח ,ץֹפָח ,הֹצָר װ ןעגנַאלרַאפ

 קקֹותְשִה
 םיִדָא הֹלָע װ ןרעוו ןפָאלרַאפ
 הָּבְכִנ ירַא ןשָאלרַאפ
 ןיִסּורַא ,םיִסּורַא יד (ןע) גנוביולרַאפ

 סֹרָא :לֶּלַה ,ַחֵּבַׁש װ ןבױלרַאֿפ
 סּורָא רעד (עט) רעטביולרַאפ
 סְרָאְתִה װ ךיז ןביולרַאפ
 ,הָצָמְׁשַה ,הָּבִּד יד (ןע) גנודמיױלרַאפ

 זַעֵל ,הָּבִּר תַאָצֹוה

 ץֵמְׁשַה ,זַעְלַה ,הָּבִד אֵצֹוה װ ןדמיולרַאפ
 ְךֶלֲהַמ :תּוׁשֲחַרְתִה רעד (|) ףיולרַאפ
 ייֵנְפ םֵּדק ,ַעֹנָמ װ ןפיולרַאפ
 ׁשֵחַרְתִה װי ךיז ןפיולרַאפ

 ץֶר ,ץֶר ,ליִבֹומ רעד (ס) רעֿפױלרָאפ
 ׁשאֹרְּב

 לָּבְלַבְמ ;רֶּדֶעָג ,דָבֹוא ,דּובָא ידַא ןריולרַאפ
 דֹבָא ,דֵבָאָה װ ןייג ןריולרַאפ
 תֶחְּפ ,קֶזָנ ,דֵסְפֶה ,הָדֵבֲא רעד ({) טסולרַאּפ
 בָהֹאְמ ידַא טעּפַאילרַאפ
 בַהַאְתֶה װ ךיז ןעּפַאילרַאפ

 תּובֲהַאְתִה יד (ןע) גנובילרַאפ
 בָהֹאְמ ידַא טבילרַאֿפ



 בָהַאְתִה װ ךיז ןבילרַאֿפ

 הָעָּעַה רעד ({) גײלרָאֿפ
 םַקָה ,סֵּסַּב ,דָּסַי װ ןגיילרַאֿפ
 ןֹוצָר עּבַה ,ַעֵּצַה יו ןגיילרָאפ

 ,הָחְוְרַה ,הֶּלַקֲה יד (ןע) גנורעטכַײלרַאֿפ

 דַעַס

 הָדְזָע אֵכָה ,ַחַוְרַה ,לֵקָה װ ןרעטכַײלרַאֿפ
 (םר לוקב וא להק ינפל) אֹרְק וו ןענעיײלרָאפ

 לַעַּב ,אֵרֹוק ,ןָיְרַק יצד (ס) רענעיילרָאפ

 הָאירְק
 הָריִפְּכ ,הָׁשָחְכַה יד (ןע) גנונעקיילרַאפ
 ללָש ,יִּב רֹפָּכ ,ׁשֵחְכַה װ ןענעקיילרַאפ
 הָשֶּגַה :הָעָצַה רעד ({) גײלרָאפ
 ׁשֶּגַה ,ַעֲצַה וו ןגיילרָאפ

 דָסְפַה ,דָּבַא װ ןרילרַאפ

 דֵבָאָה װ ךיז ןרילרַאפ
 הָכּונְמִּב היָה

 ֵבְזַּב ,(היחמל) אָצֹוה וו ןבעלרַאפ

 יִרָט-אֹל ,ןֶשָי ,ׁשָּפַעְמ ידַא ןגעלרַאֿפ
 ,לּוּבְלִּב ,הָכּובְמ יד (|) טייהנגעלרַאפ

 ןֹוהָמִּת
 ל"ֹומ ,רֹואְל איִצֹומ רעד (ס) רעגעלרַאפ

 רֹואָל הָאָצֹוה יד (ןע) ַײרעגעלרַאפ
 ,הָּכְרַא ,הָכָרֲאַה יד (ןע) גנורעגנעלרַאפ

 הָחּולְש

 הָּכְרַא ןֹתָנ ,ְךֵרֲאַה װ ןרעגנעלרַאפ

 ְךרָאְתִה ,ְךֹרָא הֵׂשָעַה װ ךיז ןרעגנעלרַאֿפ
 ֹויְלִּכ ,הָדָמְׁשַה ,הָדָחְכַה יד (}) גנודנעלרַאפ
 הֶּלַּכ ,דֵמְׁשַה ,דֵחְכַה װ ןדנעלרַאפ

 אָכְמַס"רַּב ,ןֶמֶאָנ ,ןֶמיִהְמ ידַא ךעלסעלרַאפ
 יָנְפִל :עֶּגְפִנ ,ַעּוצָּפ ;רֵפּוה ידַא טצעלרַאֿפ

 ןֹורֲחַאָה
 הָעיִגְּפ ,הָעיִצְּפ ;הָרָפֲה יד (ןע) גנוצעלרַאפ
 עֹנּפ ,ַעֹצָּפ ;רֵפָה װ ןצעלרַאפ
 ּוּבִּכ יד (ןע) גנושעלרַאפ

 רַאלומרָאֿפ -- ךיז ןבילרַאפ

 הֵּבַּכ וו ןשעלרַאּפ

 הָּכַּכְתִה װ ךיז ןשעלרַאֿפ

 קָׁשָמ ,הֶּוַח ,הֶּזֲחֲא יד (סע) םרַאֿפ
 הָאְרַמ ,רּוּדִס ,תיִנְבַּת ,הָרּוצ יד (ןע) םרָאפ
 םיִסָכְנ ,ןֹוה ,ׁשּוכְר רעד גָאמרַאֿפ
 ול הֹיָה ,קֶזֲחַה ,לֵעַּב היָה װ ןגָאמרַאפ
 לֶדֹג ,הָּדִמ ,הָרּוצ רעד (ן) טַאמרָאֿפ

 יִביִטָמְרֹופ ,יִנָרּוצ ידַא וויטַאמרָאפ

 הָעיִגְי ,ףּויִע יד (ןע) גנורעטַאמרַאפ

 ַעֵגָי ,ףָיָע ידַא טרעטַאמרַאפ

 ֵַגֹוה ,ַעגַי ,ףָיַע װ ןרעטַאמרַאפ

 לעֶנ ,םֹסָח ,םֹחָס ,רֹגָס װ ןכַאמרַאפ

 םָתָּפִה ,רֵגָּסה ,רַָּתְסִה ײ ךיז ןכַאמרַאפ
 לַעָּנִ
 יִלָמְרֹופ ,יִמְׁשִר ,לֵהֹּנַה יִפְל ידַא לַאמרָאפ

 ,םיִנּוּנִג ,תּויְמְׁשַר יד (}) טעטילַאמרָאפ

 תּויִלָמְרֹופ

 הָדֹובֲע לֵהַנְמ רעד ןַאמרָאפ
 עֵּתְעַּת לֵּדַׁש ,הֵּתַּפ װ ןעינַאמרַאפ

 ,הָאָוְסַה יד (ןע) גנוריקסַאמרַאפ
 תּוׂשְּפַחְתִה

 רָּתְסֶמ ,הָוְסמ ,שָּפֶחְמ ידַא טריקסַאמרַאפ
 ,הָכָּסַמּב הָּסַּכ ,הָוְסַה וו ןריקסַאמרַאפ

 ֵּתְסַה
 רָכֵּסַמ ׁשֹבֶל ,ׂשָּפַחְתִה װ ךיז ןריקסַאמרַאפ
 ,הָרּוצְּת ,הָרּוצ ,בּוצִע יד (ס) עיצַאמרָאפ

 ְךֶרֲעַמ ,תּוּיַהְתִה
 ַחֵקֹור רעד (}) טװעצַאמרַאפ
 הָחיִקְר ,תּוחְקֹור יד קיטועצַאמרַאפ
 יִחְקִר ידַא שיטװעצַאמרַאֿפ
 ףּוגָסְו בֶעְרִמ ידַא טערָאמרַאפ
 ףֵּגַסְו בַעְרַה װ ןערָאמרַאפ
 הֵּנַע ,ַעֶגֹוה װ ןעשטומרַאֿפ
 חָּסֶג ,הָחְסִנ יד (סע) לומרָאֿפ
 סֶפֹט רעד (}) רַאלומרָאֿפ



 גנורַאנרַאֿפ -- גנורילומרָאֿפ

 בּוצע ,ןּונְגְס ,ַחּוּסְנ יד (ןע) גנורילומרָאפ
 בֶּצַע ,ןגְגַס ,ַחֵּסַנ װ ןרילומרָאֿפ
 חֶּסֶנ ,הָחְסִנ יד (ס) עלומרָאֿפ
 הָליֵעְּג ,לּועְּג יד (ןע) גנוסואימרַאפ
 לַעְגַה וװ ןסואימרַאפ
 םִיַרָהֶצ יֵנְפִל ודַא גָאטימ-רַאפ

 בֶכָר רעד (ןע) לטימרָאֿפ
 רּוׁשְּפ ,רּוסְרֶס ,ְךּּוִּת יד (ןע) גנולטימרַאפ

 יִכּוּוִּת ,ְךּוַתְמ יִדָי לַעֶׁש ידַא טלטימרַאפ

 בֵׁשִי ,רֵׁשַּפ ,רֶסְרס ,ּּוַּת וו ןעלטימרַאפ
 ,הָרָפַה ,תּועְנֶּמִה יד (ןע) גנודַײמרַאֿפ

 עַנְמ ,הָעיִנְמ ,םּוּדק
 בָּכַע ,רֵפָה ,"יֵנְּפםֶּדַק ,ַעֹנָמ וו ןדַײמרַאפ
 ,תּונְּתַמְתֶה ,ןּוּתִמ יד (ןע) גנורעדלימרַאפ

 ָקָתְמַה ,תּוניִתְמ
 ֵּתְמַה ,ְךֵּכַר ,םֶצְמַצ ,ןֵּתַמ יי ןרעדלימרַאפ
 ,תּוטַעַמְתִה ,הָתָחְפַה יד (ןע) גנורענימרַאֿפ

 ֶרְגמ
 טַעְמַה ,תֵחְפַה יו ןרענימרַאֿפ
 ,ףּוּנִט ,תּוכְלְכַלְתִה יד (ןע) גנוקיטסימרַאפ

 הָּפְׁשַא רּוִּפ
 הָּפְׁשַא רּזִּפ ,ףֵּנִט ,ְךֵלְכַל װ ןקיטסימרַאפ
 ,תֹוּוהְתִה ,הָרּוצ ,בּוצָע יד (ןע) גנורימרָאפ

 ֶרֶעַמ ,הָרּוצְּת
 ,תיִנְבַּת הֹׂשָע ,הָרּוצ ןֹתֶנ ,בֵצֵע יי ןרימרָאפ

 הי

 ,הָיְבּוּבְרִע ,בּוּבְרִע יד (ןע) גנושימרַאפ
 לּוׁשַּב

 ַחקָר ,לֵׁשַּב ,בֵּבְרַע װ ןשימרַאפ
 תֶבֹּכְרִּת ,לּוּבְרִע סָאד (רע) ץכעשימרַאֿפ
 יִדְּב בּויִח יד (ןע) גנוטּפשימרַאפ

 הָעָׁשְרַ
 ַעַׁשְרַה ,ןיֵדְּב בַּיַח װ ןטּפשימרַאפ
 סֶפֹט ,חֶּסִנ ,הָחְסִנ יד למרָאפ
 (הנשלה תרוצב) ןֵגֹולְתֶה ,ןֵׁשְלַה וו ןרסמרַאפ

 הָרּוצ ,תיִנְבַּת יד (ט) עמרָאפ |
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 ןָינק ,סֶכָנ ,ןֹוה ,ׁשּוכְר רעד (סנ) געמרַאפ
 דיִמָא ױַא ךעלגעמרַאפ
 תּודיִמֲא יד טייקכעלגעמרַאפ
 ןַינק ,ןֹוה ,סֶכָנ ,ׁשּוכְר סָאד (ס) ןגעמרַאפ
 יִלָמְרֹופ ,לֵהֹּנַה יִפְל ,יִמְׁשִר ידַא לעמרָאפ
 ,בָרָק ,תּורָחְתִה רעד (}) טסעמרַאֿפ

 תּורֲחַּת ,תקלֲחַמ

 קֵבָאָה ,ַחְצַנְתִה ,הֵרָחְחִה וי ךיז ןטסעמרַאפ
 הֹחָמ ,קֹחָמ װ ןקעמרַאֿפ
 קֶׁשָמ לַעַּב ,רָּכִא ,יאֵלְקַח רעד (ס) רעמרַאֿפ
 ,לּובָי ,תּוּבַרְתִה ,יּוּבִר יד (ןע) גנורעמרַאפ

 לּודִּג

 תּואְלִקַח ,תּורָּכִא יד (ןע) ַײרעמרַאפ
 תּואְלְקַחְּב דֹבָע ,קֶׁשָמ לֵהַנ װ ןרעמרַאֿפ
 ,םּוגָע ,אָּכְדִמ ידַא טהרוחש-הרמרַאֿפ

 רֵדֹוק
 ,ער ַחּור בַצַמְּב ,"ץּומָח" ידַא טעקורמרַאפ

 ןֶטֶר אֵלָמ
 ןּותָנ ,ןֹוּכְשַמְּב ןּותָנ ידַא טנופשמרַאפ

 טֹובֲעַּב
 ןֹהָנ ,ןֹוּכְשַמְּב ןֹחָנ ,ןֵּכְׁשַמ װ ןענופשמרַאפ

 טֹובֲעַּב
 ףּוע ,גָלְפַה ,ַעֹסָנ װ ןרָאפ
 עֵּתְעַּת ,הֵּתַּפ וו ןעידַאנרַאפ
 ךֹותְל בּנּגְתִה װ ךיז ןעידַאנרַאֿפ
 רּוצקְּב םּוׁשר יד (ןע) גנוריטָאנרַאפ
 רּוצִקּב םֹׂשָר װ ןריטָאנרַאפ
 םיִמּוּדְמִּד ,םִיַּבְרַעָה ןיֵּב רעד () טכַאנרַאפ
 בֶרֶע תֹונְפָל ודַא ךעלטכַאנרַאפ
 ,הָחְנְזַה יד (ןע) גנוקיסעלכַאנרַאפ

 תּונָלְׁשַר

 לָׁשָרְמ ,חָנְזִמ ידַא טקיסעלכַאנרַאפ
 דו

 לָׁשִרְתִה ,ַחֵנְזַה װ ןקיסעלכַאנרַאֿפ
 םּוסק ,יּוּתִּפ יד (ןע) גנורַאנרַאפ
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 בל הֹבָׁש ,םֹסָק ,הָּתַּפ װ ןרַאנרַאֿפ
 תֶוָמ דַע םֵמֲעַׁש װ ןעידונרַאֿפ
 תֶוָמ דַע םַמֲעַּתְׁשִה ו ךיז ןעידונרַאפ

 סּופָּת ;קּוסָע ידַא ןעמונרַאֿפ
 סּופָּת הֹיָה ,קּוסָע הֹיָה וו ןַײז ןעמונרַאֿפ
 ׁשאֹרְּב ,תיִזֲחַּב ודַא טנרָאֿפ
 ׁשאֹר ,תיִזֲח רעד טנרָאפ

 יִמְדק ,יִתיִזֲח ידַא קיטנרָאפ

 רּורְמִס יד (ןע) גנוטינרַאפ
 רֶרְמַס װ ןעוועטינרַאפ

 הָיְֲַשִה,ןַח"תַּדִק,הָּדק רײד (ן) גיינרַאֿפ
 הִוֲחַּתְׁשִה ,הֹדָק װ ךיז ןגיינרַאפ
 ,רּוּפִּת יד (ןע) גנואיינרַאפ ,גנויינרַאפ

 וחַא
 הָריִפְּכ ,ןּויִא ,הָליִלְׁש יד (ןע) גנוניינרַאפ
 רֹפָּכ ,ןָיַא ,ללָׁש װ ןעניינרַאפ
 הָחַא ,רֹפֶּת װ ןעיינרַאפ

 סֶרָה ,ןֹיָלִכ ,הָדָמְׁשַה יד (ןע) גנוטכינרַאפ
 הָכיִרְצ ,תֶכֹרְצִּת רעד (}) ץינרַאפ
 לכָא ,לַּכַא ,ְךֹרָצ װ ןצינרַאפ

 ,לֶדֹּג ,הֶּדִמ ,דֵמֵמ ,חַפָנ רעד (ןע) םענרַאפ
 הָפּונְּת
 קּוּסִע ,הָסיֵפְּת ,ׁשּוּבִּכ יד (ןע) גנומענרַאפ
 יָנֹולְמַּג ,חַפנְּב סֵפֹוּת ידַא קימענרַאֿפ
 סֹפָּת ,שבָּכ ו ןעמענרַאֿפ
 ,הָפּונְתִּב הֹיָה ,קָּסַעְתִה װ ךיז ןעמענרַאפ

 ןּוַכְתִמ

 ,תּייִלּולְפַא ,תּייִלִפְרַע יד (ןע) גנולּפענרַאפ

 ׁשּוטְׁשִט
 ׁשֶטְׁשֶטְמ ,יִלּולפַא ,יִּלִפְרַע ידַא טלּפענרַאפ
 ׁשֶטְׁשַט ,לָפָרֲעַּב הֵּסַּכ ,לָּפְרַע וו ןעלּפענרַאפ
 חּולְחִל ,הָבָטְרַה יד (ןע) גנוצענרַאפ
 חַל ,חלְחַל ,בֹטָר ידַא טצענרַאֿפ

 חֵלְחַל ,בַטְרַה ו ןצענרַאֿפ
 הָסְרַפ ,גַעַל ,ַחּדַבְמ הֶזֲחַמ רעד (סע) סרַאפ

 רעפטנערַאפ -- ןרַאנרַאפ

 תּודָבְכִּב םֵׁשֹונְו ףֶיָע ידַא טעּפָאסרַאפ
 תּודבְכִּב םׂׂשָנְו ףִיַעְתִה װ ךיז ןעּפָאסרַאפ
 חּוטִּב ,ַחּוטְבִה יד (ןע) גנוריכַארטסרַאפ

 חַטַּב ,ַחֵטְבַה וו ןריכַארטסרַאפ

 בֵלְכַה װ ןעוועגירטסרַאפ
 הָתיִבְׁש הֹׂשָע ,תֹבָׁש װ ןקַײרטסרַאפ
 הָקָעְזַה ;רֹוזְמַר רעד (ן) לַאנגיסרָאפ
 ץֹרָּפ ,ַחֹלְּב רָֹע ,הֹצָח יו ןריסרָאפ
 תַמּוׁשְר ,םּוּכִס ד (ןע) גנולפה-ךסרַאפ

 תיִצְמַּת ,הָרָיִבְצ
 הֹׂשָע ,תֶצְמַּת ,םָּכַס װ ןעלפה-ךסרַאפ

 םּוּכִס
 בֹרֵמ ריִר לּזַה ,ריִר לֵּזַה װ ךיז ןעינילסרַאפ

 תּובֲהַלְתִה

 םּוּמִס ,הָלָעְרַה יד (ןע) גנומסרַאפ
 םֶּמַס ,לַעְרַה ו ןעמסרַאפ
 ֹומְצַע תֶא לַעְרַה ,םֶּמַּתְסִה װ ךיז ןעמסרַאפ
 יִלָעָג,ַחיִרְסִמ ידַא טשוּפיערַאפ

 ָׁשֹונ ןָׁשיִמ ידַא טרעטלערַאפ
 תּונְׁשִי יד (|) טייקטרעטלערַאפ
 ןְׁשֵיְתִה װ ךיז ןרעטלערַאפ
 ,הָאְרַמ ,הָרּוצ ,תיִנְכַּת רעד (ס) םערָאפ

 רּוּדָס
 רַצַק ,םָצְמִצ ,רֵצָה װ ןעגנערַאפ
 ,םצְמַטְצִה ,רַצ הֵׂשָעַה וו ךיז ןעגנערַאפ

 ּוַּכְתִה
 ,רָמָּג ,הָרָיִמְג ,םּויִס יד (ןע) גנוקידנערַאפ

 קה
 םַלְׁשַה ,רֹמָּג ,םָּיַס װ ןקידנערַאפ
 ,ףּוּלִח ,יּוּנׁש יד (ןע) גנורעדנערַאפ

 תּוּנַמְׁשִה
 ףֵלֲחַה ,הֵּנַׁש וו ןרעדנערַאּפ

 הֹלַחְתִה ,הָּנַּתְשִה יי ךיז ןרעדנערַאפ !
 ;תּוכְז דּוּמִל ,הָקָּדְּצַה רעד (ס) רעפטנערַאּפ

 ןֹורְתִּפ ,רֵּבְסֶה



 ןעוועדנופרַאֿפ -- גנורעפטנערַאפ

 דּומְל ,חּוקְּדַטְצִה יד (ןע) גנורעפטנערַאפ

 ןֹורְתִּפ ,רְֵסֶה :תּוכְז
 רֵּבְסֶהְל ןֵּתִנ ,ריִתָּפ ידַא ךעלרעפטנערַאפ
 ,רֵהְבַה ,רֹתָּפ ,קֵּדִצ ,קֵּדְצַה װ ןרעפטנערַאפ

 רַאָּב
 לֵצַנְתֶה ,קֵּדַטְּצִה װ ךיז ןרעפטנערַאפ

 דּורָט ,דֹאְמ קּוסָע ידַא טקסערַאפ

 הָאָצֹוה ,םּוסְרִּפ יד (ןע) גנוכעלטנפערַאפ
 רֹואָל

 רֹואָל אָצּוה ידַא טכעלטנפערַאפ
 רֹואָל אֵצֹוה ,םָסְרַּפ וו ןכעלטנפערַאפ
 ןָׁשְקַע ,ףֶרֹע הֵׂשֹק ,שֵּקִע ידַא טנשקערַאֿפ

 ,תּונָׁשְקַע ,תּוׁשִּקִע יד ({) טייקטנשקערַאפ

 ףֵרֹע יִׁשְק
 ׁשֵּקִע הֹיָה ,ׁשֵּקַעְתִה װ ךיז ןענשקערַאפ
 ריַּת ,ַעֵסֹונ רעד (ס) רערָאֿפ
 רֵתֹוי הָיִׂשֲע ,הָעָרֲה יד (ןע) גנורעגרערַאפ

 ַעּורְּג

 עּורָּג רַתֹוי הֹׂשָע יװ ןרעגרערַאפ
 רֵתֹוי הֵׂשָעַה ,עֶרָו ְךלָה װ ךיז ןרעגרערַאפ

 . ַעּורְג
 ,דּוּבִּכ ,הָצָרֲעַה ,הָרָקֹוה יד (ןע) גנורערַאפ

 הָכְרֲעַ
 ְךַרֲעַה ,דֵּבַכ ,ץֵרֲעַה ,רֵקֹוה װ ןרערַאפ
 בָּכַע ,הֵהְׁשַה ,טֵאָה װ ןכעלעמַאּפרַאפ

 הָמיִתְס :הָזיַרֲא יד (ןע) גנוקַאּפרַאפ
 םּותָס :רּורָצ ,זּורָא ידַא טקַאּפרַאפ
 םֹחָס :רֹרָצ ,זֹרָא װ ןקַאּפרַאפ

 םֵתָּפִה ,זרָּאַה ײ ךיז ןקַאּפרַאפ
 הָדֹובֲע הֹׂשָע װ ןעװעשטַאטרַאּפרַאפ

 ַעּורָג
 ַּפִי ,רּוטֵע ,טּוׁשִק רעד (ן) ץוּפרַאפ

 הָּפִי ,רֹטָע ,טֵׁשַק װ ןצוּפרַאפ

 הֶּפֵיְתִה ,טֵׁשִקְתַה װ ךיז ןצוּפרַאפ

 תֶרָפֹועְּב םֹתָח :(ןש) םֹהָס װ ןריבמָאלּפרַאפ
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 תֹועיִסְנ תיֵנְכֶּת רעד (רענעלּפ) ןַאלּפרָאפ
 ,תָכֹּבְסִּת ,ּךּוּבַס ד (ןע) גנורעטנָאלּפרַאפ

 לּוּבְלִּב

 לֵּבְַּב ,ְּךֵּבַס װ ןרעטנָאלּפרַאפ
 לֵּבְלַּבְתִה ,ךֵַּּתְסִה װ ךיז ןרעטנָאלּפרַאפ
 ,ףּוּנִט ,םּוהְז יד (ןע) גנוקיטסעּפרַאפ

 הָָחְׁשַ
 תַחְׁשַה ,ףֵּנַט ,םֵהֵז וי ןקיטסעּפרַאפ
 םֵאְתַה ,םַעֵט ףֵסֹוה ,לֵּבַּת יי ןעוװַארּפרַאפ

 םַעַּטַל
 םּוׁשַר יד (ןע) גנורילָאקָאטָארּפרַאפ

 לֹּכיִטָרְפִּ
 לֹּכיִטְרְפִּב םֹׂשָר יו ןרילָאקָאטָארּפרַאפ
 רּוגָס ,םֹוקָמ סֶפֶא דַע אֵלָמ ידַא טּפָארּפרַאפ

 קקְפִּ
 הָׂשיִגְנ ,הָפיִדְר יד (ןע) גנוגלָאפרַאפ
 קֵצָה ,ףֹדָר װ ןגלָאפרַאפ

 רּדֲעַג ,דֵבֹוא ,דּובָא ידַא ןלַאפרַאפ
 םֹוצ יֵנְפִל דֹעָס װ ןטסַאֿפרַאפ
 ,רֶצֹוי ,רֵפֹוס ,רֵּבַחְמ רעד (ס) רעסַאּפרַאפ

 איִצְמַמ
 -ְךֹותְל אֹוּב װ ןרָאפרַאפ

 תֶחְׁשִמ ,לֵקְלִקְמ ,בּוקָר ידַא טליופרַאפ
 ונְתִה ,בֹקָר ,בֵקָרַה יי ןרעוו טליופרַאפ
 תַחְׁשַה ,לקְלַק ,בֵקְרַה יי ןליופרַאפ
 ,לּוקְלק ,ןֹובָּקַר סָאד ({) שינעליופרַאפ

 הָָחְׁשַ
 ַעּבְׂשַה :םֹוקָמ סֶפָא דַע אֵּלַמ וו ןלופרַאפ

 קָּפַס

 םָלָׁשִמ ,רָּפׁשְמ ,לָלְכׁשְמ ירַא טמוקלופרַאֿפ
 םַלָׁשַה ,רֵּפַׁש ,לֵלְכַׁש װ ןעמוקלופרַאֿפ
 תֹויָכְז ,דָסִיְמ ,ַעּובְק ידַא טעוװעדנופרַאפ

 תֹונְקמ
 ןֹהָנ ,דֹוסָי הֵנְקַה ,דֵּסָי װ ןעוועדנופרַאֿפ

 תּולֲעַּב תֹויִכְז



255 

 תּונְּמַּדְזַה דֵּבַא ,לקָלָק װ ןשופרַאפ
 רַהט ,ֵַּּו ,ןְּרַע װ ןרענַײֿפרַאֿפ
 ,הָלָפֲאַה ,לּוּפָא יד (ןע) גנורעטצניפרַאֿפ

 תֹורֹוא יּוּבִּ

 הֵּבַּכ ,לֵפֲאַה ,לָּפַא וו ןרעטצניפרַאפ
 תֹורָצ םֹרָּג ;תֹורֹוא
 ְךֶרֶּדִמ הָדְרֹוה ,יּוּתִּפ יד (ןע) גנוריפרַאֿפ

 רֶׁשָּיַ
 רֶׁשַָּה ְֶרָּדִמ דֵרֹוה ,הֵּתַּפ װ ןריֿפרַאֿפ

 יאַּתַּפ ,הָּתַפְמ רעד (ס) רעריפרַאפ

 ,ְךֵׁשֹומ ,םיִסְקַמ ,הֶּתַפְמ ידַא שירעריֿפרַאפ

 יִתָלּוּבְחַּת,יִנָדְגוּ
 םיִתיִתְּפ צמ לפרַאפ

 רֶזְׁשָמ ,ַעּולְק ידַא ןטכָאלּפרַאפ
 קֶּמֶסְמ ירַא טמַאלפרַאפ

 ,הָליֵתְׁש ,הָלָּתְׁשַה יד (ןע) גנוצנַאלֿפרַאֿפ

 הָעיִטְנ
 ׁשרְׁשַה ,ַעֹטָנ ,לֹתָׁש װ ןצנַאלֿפרַאפ
 לּוּבַמ ,ףֶטֶׁש ,הָפָצֲה יד (ןע) גנוציילפרַאפ
 לּוּבַמ אֵבָה ,ףֹטֶׁש ,ףֵצָה װ ןציילפרַאֿפ
 הָבֹוח ,תּובִיַחְתִה ידַא (ןע) גנוטכילפרַאפ

 תּובּיַחְתַהְּב רׂשָק ,בָּיַח װ ןטכילפרַאפ
 רֶדָנ רֹדָנ ,בָּיַחְתִה װ ךיז ןטכילּפרַאפ
 הָרְיִזְׁש ,ַעיִלְק יד (ןע) גנוטכעלפרַאפ
 רֶׁשֹק ,רֹזָׁש ,ַעֹלָק וו ןטכעלפרַאֿפ
 ְךּולְכִל ,ןֶּמָׁשְּביּוִּּכ יד (ןע) גנוסטעפרַאפ

 ןֶּמׁשְ
 ןֶַׁשְּב ּךֵלְכִל ןֶּמַׁשְּבהֵּסַּכ וו ןסטעפרַאפ
 ,תּואיִצְמייִא ,תּורְדָעַה יד (ןע) גנולעּפרַאֿפ

 רֶסֹח

 רֹסָח ,זִמ דֵקָּפִה ,רֵדָעַה װ ןלעֿפרַאפ
 דֵקְפַנ ,רֵסָח ,רָּדְעְנ רעד (ס) רעלעפרַאפ
 זֹועָמ ,קּוזִח ,רּוצְּב יד (ןע) גנוקיטסעפרַאֿפ

 בֵצָי ,קּזַח ,רֶצַּב וו ןקיטסעפרַאפ
 קֵּזַחְתִה ,רֵצַּבְתִה װ ךיז ןקיטסעּפרַאפ

 ןענעכיײצרַאֿפ -- ןשופרַאפ

 אָּפְקִמ ,אּופְק ידַא ןרױרֿפרַאֿפ
 תּומ ,ׁשרָק ,אֹפָק װ ןרעוו ןריורפרַאפ

 הָרְקְּב
 הָרָק ,ןֹואָּפק ,הָאָּפִקַה יד (ןע) גנורירפרַאפ
 ׁשֶרֹקַה ,אָּפְקַה װ ןרירֿפרַאֿפ
 דָרְפֶמ ,קֹוחָר ,רֶז ידַא טדמערפרַאפ
 רֶז הָׂשָעַה ,רּוז װ ןרעוו טדמערפרַאפ
 הָחיִפְנ רעד (ץרעפ) ץרָאפ
 ,םָסֶח ,םֹוסְחַמ ,הָמיִסֲח רעד (ןע) טַאצרַאֿפ

 רֶדּג
 ,םֶסֶח ,הָמיִסֲח יד (ןע) גנומַאצרַאפ

 רּוּדִּג ,לֹוׁשְכִמ

 ,רֹדָג ,לֹוׁשְכִמ םיִׂש ,םֹסָח װ ןעמַאצרַאֿפ

 רֶּדַּג !

 םֵעֹוז :ּךּדְכִדְמ ,בּוצָע ידַא טנרָאצרַאֿפ '
 ;ןֹואָּכִּד ,תּובְצַע יד (}) טײקטנרָאצרַאפ

 םַעַנ

 ,הָוְקִּת רֶסֹח ,ׁשּואְי יד (ןע) גנולפייווצרַאפ

 שֶפֶנ חַּפִמ
 ׁשּואְי אֵלָמ ,ׁשֶאֹיִמ ידַא טלפייווצרַאפ
 ,הָוקִּת דֵּבַא ,ׁשֵאָיְתִה װ ןעלפייווצרַאֿפ

 ׁשָאֹונ רֹמֶא

 הֶּפָצְמ ,ַחּוׁשָמ ,הָּסִכְמ ידַא ןגױצרַאֿפ
 ַעֹלָּב ,ללָז ,ףֹרָט װ ןקוצרַאֿפ
 יּוּסִּכ יד (ןע) גנואיצרַאֿפ ,גנויצרַאפ

 ןשע) הָפיִאְׁש ;הָכיִׁשְמ ; ךסמ) הָדָרֹוה ,יּוּפִצ
 (הירגיסה

 ,טֶטֶר ,ליִח ,ַעּוזֲעַז יד (ןע) גנורעטיצרַאֿפ

 הָדְרֲח
 דֹרָח ,טֹשָר ,ַעְזֲעַּדְזִה וו ןרעוו טרעטיצרַאֿפ
 ,םּודָק ידַא שיטַײצרַאפ ,קיטַײצרַאֿפ

 ןָשֹונ ,קיִּתַע
 ,ןּויִצ ,םּוׁשְר סָאד (}) שינעכייצרַאפ

 הָמיִׁשְר
 בָתְכִּב הֵלֲעַה ,בֹתָּכ ,םֹׂשָר װ ןענעכיײצרַאֿפ



 טרעלקרַאפ -- ליצרָאפ

 זֹוחְמ ,הָעיִסְּנַה דַעַי רעד (}) ליצרָאֿפ

 הָעיִסְּנַה
 רֶבֲעַמ רֵדֲח רעדיסָאד () רעמיצרָאֿפ
 ,ךֹׂשָמ ,(סמ)דֵרֹוה ;הָּפִצ ,הֵּסַּכ װ ןעִיצרַאֿפ

 (הירגיסה ןשע) ףֹאָׁש

 ;(הירגיסה ןשע) קֶזָח ףֹאָׁש װ ךיז ןעִיצרַאפ

 ךֵׁשַמְתִה
 (דגבב רוח ,םייברג) הָחַא וו ןעוועריצרַאפ

 ַחֵפָה װ ןצרַאפ
 הָליִלְז יד (ןע) גנורעצרַאפ
 קּוּנִּפ יד (ןע) גנולטרעצרַאּפ
 ׁשֶּלַח ,גֹנָע ,קָּנִפְמ ידַא טלטרעצרַאפ
 קֵּנַּפ װ ןעלטרעצרַאפ
 לֹלְז ;(היח) ףֹרָט װ ןרעצרַאפ
 לֶלְמָא ,רֵדֹוק ,בּוצָע ידַא טהרצרַאפ
 (הלמש) םֶרָה ,(לוורש) לֵׁשְפַה וו ןעשטַאקרַאפ

 הָמָרֲה ,הָלָׁשְפַה סָאד (|) שינעשטַאקרַאפ
 ;הָחָּתְרַה ,לּוׁשְּב יד (ןע) גנוכָאקרַאפ

 הָיְבּוּבִרֶע ,לּוּבְלִּב

 ִמ ,חָּתְרִמ ידַא טכָאקרַאפ

 בֶהְלִנ
 בַּבְרַע ,לֵּבְלַּב ;לֵׁשַּב ,ַחֵּתְרַה ײ ןכָאקרַאפ
 ךֵּּתְסִה עשַאק ַא ןכָאקרַאפ
 בֶהַאְתִה ;בֵהַלְתִה ײ ךיז ןכָאקרַאפ

 תֶקֹרְסִּת רעד (ןע) םַאקרַאפ
 קֶרָס ,קֹרָס װ ןעמַאקרַאפ
 קֶרָּתְסִה װ ךיז ןעמַאקרַאפ
 ְךַעֵמ ,ְךֹעָמ ,ץֹחָל װ ןשטעווקרַאפ

 תיִּבְִּפהָריִכְמ ,הָריִכְמ רעד (ן) ףיוקרַאֿפ
 ;הָריִכְמִל ןָּתִנ ,ריִכָמ ידַא ךעלפיוקרַאפ

 דָחְׁשֶמ
 רֹכָמ װ ןפיוקרַאפ
 רֵכָּמִה ,רֵּכַמְתִה װ ךיז ןפיוקרַאפ
 ֶּבַו ,רֵכֹומ רעד (ס) רעפיוקרַאפ
 תּומיִקְתֶה :תּוׁשֲחַרְתִה רעד (ןע) םוקרָאֿפ

 ,בֶהָלְתִמ :לָׁשָב
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 םָּיקְתִה ;ׁשֵחַרְתִה יו ןעמוקרָאפ
 םֶּלַעְתִה װ ןקוקרַאפ
 ץֹעָג ,םִיַניֵע שטֶל ,לֵּכַּתְסִה װ ךיז ןקוקרַאפ

 טָּבַמ
 תֶרֶׁשְרַׁשְּב רֹגָס ,וָוְּב לֹעֶנ יו ןעלטייקרַאפ
 תּולְַלַגֲע ,לּוּגַע יד (ןע) גנוכעלַײקרַאפ
 לֵּגַע װ ןכעלַײקרַאפ
 ,תּונְנַטְצִה ,תּורְרְקְתִה יד (ןע) גנוליקרַאפ

 תֶלִֶ
 ןּנִצְמ ,רֶרֹקְמ ידַא טליקרַאפ
 ןֵנֶצַה ,ןֵצָה ,ןֵּנַצ ,רֵקָה ,רֵרָק װ ןליקרַאפ
 ןֵּנַטְצִה ,רֵרֵקְתִה יי ךיז ןליקרַאפ

 בַסָה ,הָּטַה ,ל הֹּנֶּפ וו ןעוועריקרַאפ

 ,םּוצְמִצ ,רּוצק יד (ןע) גנוצריקרַאפ

 תיִצְמַּת
 תַצְמַּת ,םֶצְמִצ ,רֵּצַק װ ןצריקרַאפ
 ןֵֹולְתִה ,ַעֹכֶּת יו ןגָאלקרַאפ
 לבק ,ןֵנֹואְתִה ,ןגֹולְתִה ו ךיז ןגָאלקרַאפ
 ֵּדַּבְתִה דֵדֹוּבְתִה יי ךיז ןבַײלקרַאפ
 תֶׂשֹּפְחַּת ,תּוׂשְּפַחְתִה יד (ןע) גנודיילקרַאפ
 ׂשָּפְחַּת ןדיילקרַאפ

 שֵּפַחְתִה װ ךיז ןדיילקרַאפ
 ,ַחּור-הָכְנ :חָּפִקְמ ,ץּוחָל ידַא טמעלקרַאפ

 בּוצָע
 אֵּכַד ,בֵצֲעַה ,קֵָה :ץֹחָל װ ןעמעלקרַאפ
 ,הָתָחְפַה ,הָנָטְקַה יד (ןע) גנורענעלקרַאפ

 תּוטַעַמְתִה
 טָעְמַה ,תֵחְפַה ,ןֵטְקַה װ ןרענעלקרַאֿפ
 ,תֹחָּפ ,ןֵטִקְתִה װ ךיז ןרענעלקרַאפ

 טַעַמְתִה
 יד (ןע) גנוּפעלקרַאּפ ,רעד ּפעלקרַאֿפ

 הְָָּדַה יִדָי לַע הָריִגְ
 הֵקָּבְדַה יִדָי לַע רֹגָס װ ןּפעלקרֲַאֿפ
 ןֹויְעַר ,ןּונְכִּת יד (ןע) גנורעלקרַאפ
 בֵׁשֹוח ,רֵהְרַהְמ ידַא טרעלקרַאפ
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 קֹחָׁש ,(םייניש) קֹרָח װ ןצירקרַאפ

 הָליֵעְמ ,הָדָיְגְּב רעד (}) טַאררַאפ !
 לעֶמ ,דֹנָּב װ ןטַאררַאפ
 הָסיִסְּת םֹרָג ,ץֵמְחַה יו ןעינישטשָאררַאֿפ
 קֶמֹס יד (}) טייקטלטיוררַאפ ,
 קֵּמַס יי ןעלטױררַאֿפ
 קֹמָס ,קֶמַּתְסִה װ ךיז ןעלטיוררַאֿפ !
 ףֹסֶא ,סּנַּכ ,אֹרְק װ ןפוררַאפ |

 -לַע ְךֵמַּתְסִה װ ךיז ןפוררַאפ
 ;תיִוָז ןְרַקְּב זּוז ,אָּכַח ,רָּתְסַה ו ןקוררַאפ

 (רונתל ןימח) סָנְכַה

 חֵרְּבַה ,ַחיִרְבִּב רֹגָס וו ןעלגיררַאפ
 חַה ,ׁשּוטִל ,קּוחַמ יד (ןע) גנובַײררַאפ

 ׁשּוטְׁשִט
 ׁשֵטְׁשַט ,ׁשֵטל ,קֹחָמ װ ןבַײררַאפ
 ןֶשָע הָּסִכְמ ,ןָׁשָע אֵלָמ ידַא טרעכייררַאפ
 ,ןֶשָעּב הֵּסַּכ ,(הירגיס) קָלְדַה װ ןרעכייררַאפ

 ןָשָע הֵלֲעַה
 םרָה ,סואחפ) הָפּונְתִּב ַעֹרֵק װ ןסַײררַאפ

 (ףא) הָּבְגַה ,הָפּונְתִּב

 דַעֹוה ,ןֵנְכַּת װ ןרעלקרַאֿפ
 רֵהְרַה ,בֹׂשָח יי ךיז ןרעלקרַאפ
 דּוּגא ,רּוׁשק יד (ןע) גנוּפינקרַאפ

 דֵגַא ,רֹׂשָק יי ןּפינקרַאֿפ
 ןיִסּורַא ,סיִסּורַא יד (ןע) גנוסנקרַאפ

 סּורָא ידַא טסנקרַאֿפ
 סרָא װ ןסנקרַאפ
 תּודְבַע ,דּוּבֶעֶׁש יד (ןע) גנוקיטכענקרַאפ
 דֶבָעְל ׁשֹבָּכ ,דֵּבְעַׁש װ ןקיטכענקרַאֿפ
 רָּתְפַכְמ ידַא טלּפענקרַאפ
 רֵּתְפַּכ װ ןעלּפענקרַאפ
 ,הָרּובֲעַּת ,הָעּונְּת רעד (}) רעקרַאפ

 הָרּוּבחַּת
 תֶרָחַא ,ְךּופָה ,ךָּפַהֶמ ידַא טרעקרַאֿפ
 -ל דֶּגנְמ ,ךֶפָהְל ודַא טרעקרַאפ
 ּוּוּכ הֵּנַׁש ,-ל הֹנָּפ װ ךיז ןעווערעקרַאפ
 ,תּומּלַּנְתִה יד (ןע) גנורעּפרעקרַאפ

 הָמָׁשְגַה
 םֵׁשְַה ,םֶּלַּנ וו ןרעּפרעקרַאפ

 םְֵַּּתִה ,םֶּלַּנְתִה װ ךיז ןרעּפרעקרַאפ
 הָרָצ ּךֹותְל סֵנָּכִה ,הֹעָּת ,לֹחָז װ ןכירקרַאֿפ
 ,םּוּקִע יד (ןע) גנומירקרַאפ ,רעד םירקרַאפ

 סּורָס ,ףּולָס ,תוּוַע

 סָרֹסֶמ ,ףֶּלַסְמ ,תָּנַעְמ ,םקָע ידִא טמירקרַאפ
 סְרָס ,תֵּוַע ,םֵּקַע װ ןעמירקרַאפ
 ,תֶּוַעְתִה ,םֵּקַעְתִה װ ךיז ןעמירקרַאפ

 סֵרָּתְסִה
 רַצַנ װ ןכעלטסירקרַאפ
 ,םּומ תַלָטַה ,שּוּבִׁש יד (ןע) גנולּפירקרַאפ

 ףּולָס

 ,שָּבִׁשְמ ,םּומ ֹוּב ׁשּיָׁש ידַא טלּפירקרַאפ

 ףֶַסְמ
 ,ׁשּוּבִׁש ,תּויָמּומ יד (}) טײקטלּפירקרַאפ

 ףּולס
 ףֶּלַס ,ׁשֵּבַׁש ,-ָּב םּומ לַטָה װ ןעלּפירקרַאפ

 רּוּדָס ,ןּוקִּת יד (ןע) גנוטכיררַאפ

 רּדַס ,ןּקַּת װ ןטכיררַאפ
 רָחְׁשִמ ,ְךֶלְכָלְמ ידַא טסיררַאֿפ
 ,ןָתְוַאַּג ,ריִהָי :(םואחפ) ַעּורְק ידַא ןסיררַאפ

 ץֶחֶׁש
 רֵחְׁשַה ,םָּתְכַה ,ְךֵלְכַל וו ןסיררַאֿפ
 ,ץֵחַׁש ,תּונְצֲחַׁש יד ({) טייקנסיררַאפ

 תּונָרֲהִי ,הָרָהָי ,תּוצֲחַׁש
 םָׁשֶּגִמ בֹטָר ידַא טנגעררַאֿפ
 סָׁשֶּנַב בֵּטֵרְתֶה װ ןרעוו טנגעררַאפ
 לֵּבְלַּב ,תַעַּדַה תֶא חֵּסַה וו ןדעררַאפ

 (רוביד בורמ)ַהָמְהַמְתִּה וו ךיז ןדעררַאפ

 לַעֹומ ,דֵגֹוּב רעד (ס) רעטעררַאפ
 לַעֹומ ,דֵגֹוּב ,הָדָיִגְּב לֶׁש ידַא שירעטעררַאֿפ

 בֵׁשְחַה ,ןֹוּבְׁשֶחְּב אֵבָה װ ןענעכעררַאֿפ



 ןקרַאטשרַאפ -- ךיז ןענעכעררַאפ

 הֹעָט ,בּוׁשֲחִּב הֹעָט װ ךיז ןענעכעררַאפ

 ןֹוּבְשָחְב
 קֶזָנ םֹרָּג ,הָעָר הֹׂשָע ,קֵּזַה יי ןטַאשרַאפ
 -לַע לֵצ לַטָה ,לֵפֲאַה יי ןענעטָאשרַאפ
 םָרָחֶמ ,רּורָא ,לָּלִקְמ ידַא ןטלָאשרַאפ
 ,הָׁשיֵכְר ,הָגָּׂשַה יד (ןע) גנופַאשרַאפ

 הָאָבֲה
 אֵבָה ,ׁשֹכָר ,גֵּׂשַה יו ןפַאשרַאפ
 תַעַּד לַק ,רֶקְפִמ ,תֶחְׁשִמ ידַא טרַאשרַאפ

 רָּבְגַמ ,רּומָח :זָחְׁשִמ ידַא טפרַאשרַאפ
 רֵּבְגַה ,רֵמְחַה ;זַחְׁשַה ײ ןפרַאשרַאפ

 עֵרָה
 ףֶרֲחַה װ ךיז ןפרַאשרַאפ
 לּוּפק ,הָלָׁשְפַה יד (ןע) גנוצרַאשרַאפ
 (דגב) םֵרָה ,לֵּפַק ,לֵׁשְפַה װ ןצרַאשרַאפ
 רָּסִיְמ ,לֶלְמֶא ;רָחְׁשִמ ידַא טצרַאװשרַאפ

 לֹבָס ,רֵּסִיְתִה װ ןרעװ טצרַאװשרַאפ

 רַחְׁשַה װ ןצרַאװשרַאפ
 םָלֶעָנ ידַא ןדנּוװשרַאפ
 ףלָח ,םֵלָעַה װ ןרעוו ןדנּוװשרַאפ
 ,םֵמֹוּד ,יִנֵקְתַׁש ,קֵתֹוׁש ידַא ןגיוושרַאפ

 הָיִתְׁשִּב קְָחַמ
 קֹתֶׁש ,ׁשֵרֲחַה ײ ןגַײװשרַאפ

 תּומְלָעַה יד (ןע) גנודניוושרַאפ
 ֵבְַבּו הֵּמַר יי ןעלדניוושרַאפ

 ףלָח ,םֵלָצַה װ ןדניוושרַאפ
 עֶּזיִמ ידַא טציוושרַאפ
 הָעַז הֵּסַּכְתִה װ ןרעוו טציוושרַאפ
 דֹובָּכ לּוּלִח ,לּוּלִח יד (ןע) גנוכעוושרַאפ

 דֹובָּכ לֵּלַח ,לֵּלַח װ ןכעוושרַאפ

 ,תּורְּבַעְתִה יד (ןע) גנורעגנעוושרַאפ

 ןֹיְרַה
 רָּבַעְתִה ,הֹרָה װ ןרעגנעוושרָאפ
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 ,תּונְְָּזַּב,ּוְּזִּב יד (ןע) גנודנעוושרַאפ
 תּונְרְַפ

 ּזַּפ ,זָּבְזַּב וו ןדנעוושרַאפ

 ,םיִזְנַמ ,זיִרְפַמ ידַא שירעדנעוושרַאפ

 ּבזִבִ
 ףֵטֵׁש ,הָפָצַה יד (ןע) גנוקנעוושרַאפ
 ףּוטָׁש ;ףַצּוה ידַא טקנעוװשרַאפ
 ףֹטָׁש ,ףֵצָה יו ןעקנעוושרַאפ

 דֶרֶמ ,הָיְנּונְק ,רֶׁשָק יד (ןע) גנורעוושרַאפ
 ,םֹמָז ,הָיְנּונְק הֹׂשָע ,רֹשָק יי ןרעװשרַאפ

 דֹרָמ

 הָׂשֹוע ,רֵׁשֹוק רעד (ס) רערעוושרַאפ
 דְרֹומ ,הָיָנּונְק

 םַזְגַה ,דֵּבְכַה ,הֵׁשְקַה יי ןרערעװשרַאפ

 ַעֹקָׁש ;אֹטָח ,םֹׂשָא וו ךיז ןקידלושרַאפ
 תֹובֹוחְּב

 ,רֵקֲח ,רָקְחֶמ ,הָריִקֲח יד (ןע) גנושרָאפ

 ׁשּוׁשִּג ,הָניִחְּב ,הָקיְדְּב

 רֶוְרַּפ ,רָּבְרַּפ יד (טעטש) טָאטשרָאפ
 יֵרָוְרַּפ יִרָבְרַּפ ידַא שיטָאטשרָאפ

 ,לָבֵׂש ,הָניִּב ,הָנּובְּת רעד ({) דנַאטשרַאפ

 הָנָבֲה
 ןיִבֵמ ,ןֹובָנ ידַא קידנַאטשרַאפ
 ןָבּומ ידַא ןענַאטשרַאפ

 ,תּוריִצַע ,הָמיִתְּס יד (ןע) גנוּפָאטשרַאפ

 רֶצֵע ,םּוּתס

 קֹקָּפ ,רֹצֶע ,םֹהָס יו ןּפָאטשרַאפ
 רֶטֶפָנ ,תֵמ ידַא ןברָאטשרַאפ

 אּופק ,הָׁשָק ,הָׁשְקָנ ידַא טרַאטשרַאפ
 ,קֹיּזִח ,תֶרֹּבְגִּת יד (ןע) גנוקרַאטשרַאפ

 ַחֹּכ תַפָסֹוה

 ,לֶיַח רֵּזַא ,רֵּבְנּת ,קֵּזַח יי ןקרַאטשרַאפ

 רֵבְּגַה

 זע רּזַאְתִה .קּזְַתֶה יי ךיז ןקרַאטשרַאפ
 לֹוק רַּבְגַמ ,רֵּבְגַמ רעד (ס) רעקרַאטשרַאפ
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 קָבָאְּב יּוְּּכ ,קּוּבֶא יד (ןע) גנוביוטשרַאפ
 קָבָא הָּסִכְמ ,קָּבִאְמ ידַא טביוטשרַאפ
 קָבָאְּב הֵּסַּכ ,קֵּבַא װ ןביוטשרַאפ
 ׁשּורּג ,הִָּחְד ,הָחָּדַה יד (ןע) גנוסיוטשרַאפ
 חֶּדִמ ידַא ןסיוטשרַאפ

 ֶׁרָּג ,הֹחָּד ,הָחְדַה װ ןסיוטשרַאפ
 קַתֹוׁש ,קָּתְׁשִמ ידַא טמוטשרַאפ
 הֵׂשָעַה ,קָּתַׁשְמ הֹיָה וו ןרעוו טמוטשרַאפ

 ָּתְׁשִמ
 לֵקְלַקְמ ,ַחיִרְסַמ ידַא ןעקנוטשרַאֿפ
 תיִוָז ןֶרֶקָל חֶּדִמ ידַא טּפוטשרַאפ
 תיִוָז ןֶרָקִל הָחְדַה װ ןּפוטשרַאפ
 ןָבּומ ,ויָלֵאֵמ ןֶבּומ רעד ךיז טײטשרַאֿפ

 תֶמֶּכְסִמ תֶמֶא ,ֹומְצַעֵמ
 רֹבָס ,ַעֹדָי ,ןֵבָה װ ןיײטשרַאֿפ
 לֵחְּוִה ,לֵחַי װ ןייטשרָאפ

 הָליִקְס יד (ןע) גנונייטשרַאפ
 לקָס װ ןענייטשרַאפ
 תּונְּבַאְתִה ,ןּוּבֶא יד (ןע) גנורענייטשרַאפ

 ןְבֶאְל ְךֹפָה ,ןֵּבַא װ ןרענייטשרַאפ
 חיִלָׁש ,ַחֹּכ-אָּב ,גיִצָנ רעד (ס) רעײטשרָאֿפ
 ,ַחֹּכ-תּואָּב ,תּוגיִצְנ יד טפַאשרעײטשרָאפ

 תַחַלְׁשִמ
 ,ַחּוׁשֹק ,ןֹויְׁשִק יד (ןע) גנופַײטשרַאפ

 תּויְׁשַק
 הָׁשֹקִנ ,ַחּוׁשק ידַא טפַײטשרַאפ
 חֵשְקַה ,הֵׁשְקַה װ ןפַײטשרַאפ

 םֶּלִא ,קָּתָׁשְמ ,קֵתֹוׁש ידַא טליטשרַאפ
 ָּתְׁשַה ,קֵּתַׁש וװ ןליטשרַאפ
 קַּּׁש ,קּוּנִח יד (ןע) גנוקיטשרַאפ
 קָנִׁשְמ ,קּונָח ידַא טקיטשרַאפ
 קֵּנַש ,קֵנְחַה ,קֹנָח װ ןקיטשרַאפ

 ּנְֶּׁשִה ,קֵנָחַה יי ךיז ןקיטשרַאפ

 הֶּלַק הָריִקְּד יד (ןע) גנוכעטשרַאּפ

 לק רֹקָּד װ ןכעטשרַאּפ

 טייקינימנדיישרַאפ -- גנוביוטשרַאפ

 הֶּלַק הֶרייקְּד לַּבַק װ ךיז ןכעטשרַאפ
 ,הָאָוְסַה ,הָרָּתְסַה יד (ןע) גנולעטשרַאפ

 | ְךּוּסִמ
 ,קָחְׂשִמ ,הֶנָּצַה יד (ןע) גנולעטשרָאפ

 הָזֲחַמ
 הָוְסִמ ,ׂשָּפָחְמ ,רָּתְסִמ ידַא טלעטשרַאפ
 הִוְסַה ,ׂשֶּפַחְתִה ,רֵּתְסַה װ ןלעטשרַאּפ

 דיִקְפַּת אֶּלַמ ,קֵחַׂש ,גֵּצַה װ ןלעטשרָאפ

 שֵּפַחְתִה יו ךיז ןלעטשרַאפ

 ןִָיְמּד ;ֹומְצַע תֶא גַּצַה וו ךיז ןלעטשרָאּפ

 ֹומְצַעְל רֶאָּת
 ,רֶׁשָק יד (ןע) גנוקידנעטשרַאפ

 םַּכְסֶה ,עָּנַמ ,תּורְׁשַקְתִה
 אֹוּב ,רֵׁשֵקְתִה וו ךיז ןקידנעטשרַאפ

 םירָׁשְקִּ
 ןָבּומ ידַא ךעלדנעטשרַאפ

 ,הָנָבֲה ,הָנּובְּת יד טייקכעלדנעטשרַאפ

 לֶכֵׂש
 נֶבֲה ,תּובְׁשַחְתִה יד (}) שינעדנעטשרַאפ

 אֵּבַח ,ןֹמָט ,ןֵמְטַה ,רֵּתְסַה װ ןקעטשרַאפ
 עֶרְק ,ַעּוּסׁש ,לּוּכְסִּת יד (ןע) גנורעטשרַאֿפ

 ,רָפּומ ,עָּסָׁשְמ ,לָּכְסֲתְמ ידַא טרעטשרַאפ

 לֶקְלִקְמ ,עֶרְפִמ
 ,תּועָרְפִמ ,לּוּכְסִּת יד (}) טייקטרעטשרַאפ

 לּוקְלִק .הָרָפֲה
 לקלק .ַעֵרְפַה ,ַעֵַּׁש ,לֵּכְסַּת .וװ ןרעטשרַאפ

 הָקְזָחְּב רֹגָס וו ןעמעשטשרַאפ
 ,('וכו רפע ,המדאכויּוסּכ יד (ןע) גנוטישרַאפ

 לַעֵמ רּוּזְּפ

 לַעֵמ רֶּזַּפ ,('וכו רפע ,המדאב) הּסַּכ וו ןטישרַאפ

 -בַר ,ּולָאיַא ,לָּדְבִנ ,הָנֹוׁש ידַא ןדיישרַאפ

 ָּנִגְכ ,יִדָדְצ
 -בַר ,לָּדְבִנ ,הָנֹוׁש ידַא קינימנדיישרַאפ

 ןְּוגְמ ,יִנֹוּגְבַר ,תֹורּוצ

 תּייַנֹּגְבַר יד () טייקינימנדיישרַאפ
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 גנודַײנשרַאֿפ --- טייקנדיישרַאפ

 תּייָנֹוְּבַר ,תּונֹוש יד (}) טייקנדיישרַאפ

 -בֵר ,הָנֹוׁש ,יִניִמ לָּכ ידַא יילרענדיישרַאפ
 ְּוִגִמ ,תֹורּוצ
 לְלֹוהְתִמ ,רָקפָמ ידַא טַײשרַאפ
 םָּסִבְמ ,יּותָׁש ידַא טרוּכישרַאפ
 לַע (שוכר ,ףסכ) זַּבְזַּב וו ןרופישרַאפ

 תּורְּכַתְׁשִה
 הָלָלְק ,רּורַא יד (ןע) גנוטלישרַאפ
 בֹּבִק ,רֶרָא ,רֹרָא ,לֶּלַק װ ןטלישרַאפ
 ׁשֶבֹע הֶּסָכְמ ידַא טלמישרַאפ
 ,ׁשֹבָע ,ׁשֵבֲעַה יי ןרעוו טלמישרַאפ

 ׁשֵּבַעְתִה

 ׁשֶבֹע הָּסַּכ ,ׁשֵּבַע וו ןעלמישרַאפ
 תּולָג ,ׁשּורַג ,הָיָלְגַה יד (ןע) גנוקישרַאפ
 הָלֹוּג רעד (עט) רעטקישרַאפ

 ַחְלַׁש ,שֵרָּג ,הֵלְגַה וי ןקישרַאּפ
 הָעָּצַה רעד (ן) גָאלשרָאפ
 הָעָּצַה ַעֵּצַה װ ןגָאלשרָאפ
 רֶגַסְמ ,לּועָנ ידַא ןסָאלשרַאפ
 יִלֹחיהֵּכִמ ,הָלֹוח ידַא טפַאלשרַאפ

 ,הֹלָח ,בָּכְׁשִמְל לֹפָנ װ ןרעוו טפַאלשרַאפ

 הֵלָחַה
 הָטֹונ ,הָנֵׁש זּוחַא ,ןֶׁשִיְמ ידַא ןֿפָאלשרַאפ

 םּודָר ,יִנָלְצַע ;ןשיִל

 (עוריא) רַחַא ,יַּדִמ רֵתֹוי ןֹׂשִי וו ןפָאלשרַאֿפ

 הָנֵׁש לֵלְגִּ
 ,ףיִעָצ ,הָלָעְר יד (ןע) גנורעיילשרַאפ

 הָוְסִמ
 רָּתְסִנ ,ףֶעֹצְמ ,לּועָר ידַא טרעיײלשרַאפ
 רֵּתְסַה ,הֵוְסַה ,ףיִעָצְּב הֵּסַּכ יו ןרעיילשרַאפ

 לֵּכַא ,ְךֹרָצ ,ַעֹלָּב וו ןעגנילשרַאפ
 רֵגָס ,לֹעֶנ וו ןסילשרַאפ
 רֵַּתְסִה ,רֶגָּסִה ,לֵעָּנִה וו ךיז ןסילשרַאפ

 (קשנ ילכב) רָגָס רעד (ס) רעסילשרַאפ

 ןָסְכֹורְּב סכָר ,ןֵסְכַר װ ןעלסעלשרַאפ
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 ,הָביִחְס ,תֶבָחַס יד (ןע) גנוּפעלשרַאפ
 תּוכְׁשַמְתִה
 ְךּׁשָמ ,בָחְסִנ ידַא טּפעלשרַאּפ
 ְךֵשְמַה ,בֹחָס װ ןּפעלשרַאפ
 ְךֵׁשַמְתִה וו ךיז ןּפעלשרַאפ

 הָבָּכְׁשַה ,הָמָּדְרַה יד (ןע) גנורעפעלשרַאפ

 ןשיִל
 ןֵׁשֵי ,םָּדְרַה וו ןרעפעלשרַאּפ

 רַסֲח ,הָפָר ,ׁשּוׁשָּת ידַא טכַאמשרַאפ
 תּויָנּויִח

 רֶסֹח ,תּוׁשיִׁשְּת יד (ןע) גנוטכַאמשרַאפ

 ןֹויְפִר ,תּויְנּויִח

 ןֶמׁ הֶּסְִמ ,ןָּמַׁשְמ ידֵא ןצלָאמשרַאפ
 נט ,ּךֵלְכַל װ ןצומשרַאפ

 ףּנַַה ,ְּךֵלְכַלְתִה וו ךיז ןצומשרַאפ
 םֶסְרָפְמ ,ויָנָפְל ְּךֵלֹוה ֹומְׁש ידַא טמשרַאפ
 דּורָט ,דֹאְמ קּוסָע ידַא טעַײמשרַאפ
 ְךּולְכִל ,ַחּורֵמ ,ףּונִט יד (ןע) גנורימשרַאפ

 ְךֶלְכִלְמ ,ַחּורָמ ,ףָּנִטְמ ידַא טרימשרַאפ

 ְֵלכַל ,ַחֹרָמ ,ףּנַט יי ןרימשרַאפ

 ףֵּנִַה ,ּךֵלְכַלְתִה וו ךיז ןרימשרַאפ
 הָרָּצֲה יד (ןע) גנורעלעמשרַאפ
 רַצ הֹׂשָע ,רֶצָה װ ןרעלעמשרַאפ
 רַצ הֵׂשָעַהְו ךֹלָה יװ ךיז ןרעלעמשרַאפ
 רָבָד הֹצָר ;ַחיִר אֵצֹוה ,ַחֵרָה װ ןקעמשרַאפ

 הָיִרְּפַקְּ
 ׁשֵשַּג ,ןֹחָּב ,קֹדָּב ,רקָח יי ןשרָאפ
 תַריִגְס ,םּוזְבֶא יד (ןע) גנולָאנשרַאפ

 הָרֹוגֲח קּוּדִה ,םָזְבַא

 קֵּדַה ,םָזְבַא רֹגָס ,םִזְבַא װ ןלָאנשרַאפ
 הָרֹוגֲח

 ןיִפּּלגְּב ,םֶּסִבְמ ידַא טעקשָאנשרַאפ
 רֹׂשק ,ּךֹורְׂשִּב קֵּדַה וי ןעווערונשרַאפ

 ְךֹורְׂשִּ
 תיִרְּב תַתיִרְּכ ,הָתיִרְּכ יד (ןע) גנודַײנשרַאפ
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 תֵרָּכ ,תיֵרְּב תֹרָּכ וו ןדַײנשרַאפ
 גֵלָׁשְּביּוּסִּכ יד (ןע) גנויינשרַאפ
 גֵלְׁשַה ,גָלָׁשְּב הֵּסַּכ װ ןעיינשרַאפ
 דּוּדִח רעד (}) ץינשרַאֿפ
 דָּדַח -ו ןצינשרַאפ
 בִֹּק ,רֵרָא ,רֹרָא ,לֵּלַק וו ןטלעשרַאפ

 הָכּובְמ ,ׁשּויִּב יד (ןע) גנומעשרַאפ
 הָכּובְמִּב אֵבָה ,ּךֵבָה ,ׁשֶּיַּב װ ןעמעשרַאפ
 ּוּפִי יד (ןע) גנורענעשרַאפ
 הֵּפַי װ ןרענעשרַאפ
 הֵּפִיְתִה װ ךיז ןרענעשרַאפ
 ,ןֵחֹוּב ,קֵדֹוּב ,רֵקֹוח רעד (ס) רעשרָאֿפ

 ְׁשַנְמ
 הָאיִלְּכ ,רֶסֶאֵמ יד (ןע) גנורַאּפשרַאפ
 אֹלָּכ ,רֹסֶא װ ןרַאּפשרַאפ

 ץֵּמַק ,ּךסָח װ ןרָאּפשרַאפ
 דּולְרִּפ ,הָמָדְקַא יד (ן) ליּפשרָאפ

 סכָר ,רָּתְפַּכ ,ףֹרָּפ וו ןעיליּפשרַאפ
 ַעֵגְרַה ;תּוכְז דַּבַא ,דֵסְּפַה װ ןליּפשרַאפ

 ֶּדַּב ,ַעֵׁשֲעַׁש ,טֵקְׁשַה
 (עוריא לש) הָחיִתְפִּבןֵּגַנ וו ןליּפשרָאפ
 ּוּנִׁש ,הָזָחְׁשַה ,דּוּדִח יד (ןע) גנוציּפשרַאפ
 חֵקִּפ ,ןּונָׁש ,םּורָע ;דֶּדֲחְמ ידַא טציּפשרַאפ
 ֵנַׁש ,זַחְׁשַה ,דֵּדַח װ ןציּפשרַאפ
 יּוהָׁש ,רּוחֶא יד (ןע) גנוקיטעּפשרַאפ

 יּוהָׁש ,רָחֲאְמ ידַא טקיטעּפשרַאפ
 הֹהָׁש ,רֵחַא יו ןקיטעּפשרַאפ

 הֶהְַּׁשִה ,רֵחַאְתִה װ ךיז ןקיטעּפשרַאפ

 רֵרֹוׂש ,ַחֵוֹור ,ץֹופָנ ,ץָפּומ ידַא טײרּפשרַאפ
 ,הָצּופְּת ,הָצָפֲה יד (ןע) גנוטײרּפשרַאפ

 רּוזָּפ ,תּוטְׁשַּפְתִה
 ֶּלַח ,רּזַּפ ,ץֵפָה װ ןטײרּפשרַאפ

 חֹוָר ,טְׁשַּפְתִה װ ךיז ןטײרּפשרַאפ
 םֶּדִקְמ ,ץיִפֵמ רעד (ס) רעטײרּפשרַאפ
 אָּכַדְמ ,הּזִבְמ ,לָּפְׁשִמ ידַא טלפשרַאפ

 ךיז ןליופ -- ןדַײנשרַאפ

 תּודְבַע ,דּוּבְעַׁש יד (ןע) גנופַאלקשרַאפ
 דֶבָעְל שבָּכ ,דָּבְעַׁש װ ןֿפַאלקשרַאפ
 הָרֲחַנ לֹוק ַעֵמְׁשַה װ ןעקשרָאפ
 הָנָרְבַה יד (ןע) גנופיורשרַאפ
 גֹרָּב ,גֵרְבַה װ ןפיורשרַאפ
 הָמּוׁשר ,םּוׁשְר רעד בַײרשרַאפ

 הָמּוׁשְר ,הָמָׁשְרַה יד (ןע) גנובַײרשרַאפ
 ,הָמיִׁשְרַּב סֵנְכַה ,םֹׂשָר װ ןבַײרשרַאפ

 רֶַסְּ
 םֵׁשָרַה וו ךיז ןבַײרשרַאפ
 רֶדָס ,ןּוּקִּת ,קֹח ,הָנָקַּת רעד ({) טפירשרָאפ
 ְךֹרָח ,בֹרָצ ,ףֹרָׂש װ ןעפרׂשרַאפ
 ֶזַּפ ,וּבְזַּב ו ןעוועלכּתרַאפ

 םֶזיִׁשָפ רעד (ןע) םזישַאֿפ
 טְסיִׁשֶפ רעד (}) טסישַאפ
 יִטְסיִׁשָפ ידַא שיטסישַאפ

 הֶּמַּד ,הָוְׁשַה װ ןכַײלגרַאפ = ל"גפ
 (הקיסומב) הָגּופ יד (ס) עגופ

 הָמָאְתַה ץיִרֲח ,רּוּבִח יד (ס) עגופ
 לֶגְרּּדַּכ רעד ({) לָאבטופ

 ,לּוּבק- תיֵּב ,קיִּתְרַנ רעד (ן) רַאילטופ

 נר
 הָוְרַּפ רעד (ס) רעטופ
 לּוּבק-תיֵּב יד (רעסעפ) סַאפרעטופ
 הָיּופ טניא יּופ
 ןֵמָרְבִח ,שֶנְרַּב ;רֹוּפִצ רעד (לגייפ) לגיופ
 רֹוּפְּצַה ןיֵע רעד (}) קילבלגיופ
 חָלֶצִמ ,בֹוט ,ַחֵמָׂש ידַא קידלגיופ
 ריִדָנ לָכֲאַמ ידַא ךלימלגיופ
 רֹוּפְצְל הָמֹוּד ,רֹוּפִצ לֶׁש ידַא שלגיופ

 ִנָלְׁשַר ,יּופָר ,ןָלְׁשַר ,לֵצָע ידֵא ליופ
 ןֶלֶצַע רעד (סע) קַאליופ
 תיִבּוּבִקַר ,בֵקָר ,ןֹובָּקִר יד (ןע) יט מ

 בּקִרְתִה ,בֹקָר װ ןליופ

 לֵׁשַרְתִה ,לֵצַעְתִה װ ךיז ןליופ



 לגָאנסופ -- ןצעליופ

 לֵׁשַרְתִה ,ןֵמְז לֵּטַּב יװ ןצעליופ
 יָנָלְׁשַר ,ןֶלְׁשַר ,לֶצֶע רעד רעליופ
 ,תּונָלְׁשַר ,תּולְצַע ,תּונָלְצַע יד (}) טייקליופ

 הָלְצַע
 ץֶמֹק ,ףֹורְגֶא יד (ן) טסיופ
 ְךֶסֶמ ,ןֹוליִו רעד (ןע) גנַאהריופ
 ליִלָּכ ,הָוָר ,ַעֵבָׂש ,ׁשּודָּג ,אֵלָמ ידַא לופ

 רֹוהָט עַנְּגִמ ; ןֹסָח ,קָזָח ידַא קיטולבלופ
 תּורְנַּבַה ליִגְּב ,רֶּגֵבְמ ,ריִּגַּב ידַא קירָאילופ
 ,ַחֹּכ-תּואָּב ,ַחֹּכייּוּפִי יד ({) טכַאמלופ

 הָאָׁשְרַה

 לִלְּכ ,ןָיצִמ ,םֵלָש ,םֶּלָׁשְמ ידַא םָאקלופ
 תּומְלְׁשַה

 ,תּומלְּׁשַה ליִלְּכ יד ({) טײקמָאקלופ
 תּומַלְׁש

 תֹויִכְּזַה אֹולְמ םִע ידַא קיטכערלופ
 ,טָלְחִמ ,םָלׁשִמ ,םָלָׁש ידַא קידנעטשלופ

 אֵלָמ ,ףיִּקִמ
 ןֵמ ,ְךֹוּתִמ ,-ֵמ ,לָׁש ּפערַּפ ןופ

 הָּטַמְל הָלְעַמְלִמ רעד ּפָארַאנבױא ןופ
 יָנֹוציִח ,יִחְטָׁש ידַא קידנביוא-ןופ
 ְךֹוּתִמ ,הֶּדִּצַה ,דָרְפָנְּב ונָאק רעדנַאנופ
 ַחֵּתַפ ,לֵלְכַׁש ,דֵּבַע וו ןטעברַארעדנַאנופ
 ּּנּב ,ַחּוּתִּפ רעד (ןע) יוברעדנַאנופ
 בַחַרְתֶה ,ַחֵּתַּפְתִה יי ךיז ןעיוברעדנַאנופ
 טָּׁשַפְתִה ,דֵרָּפִה יי ךיז ןייגרעדנַאנופ
 רֶּזִפְמ ,טוז) ׁשֶֹגְמ ידַא ןעגנַאגעגרעדנַאנופ

 ,רֶרֶחַׁשְמ ,רָּזִפְמ ידַא טזָאלעגרעדנַאנופ
 גֵגֹומְתִמ ,סֵמָנ :לָּסַחְמ

 ,רּורְחֶׁש ,רּוִּּפ יד (ןע) גנוזָאלרעדנַאנופ

 הָּסַמֲה ;לּוּסִח
= - = 

 ,סֵמָה :לָּסַח ,רֶרָחַׁש ,רֵּזַּפ ײ ןזָאלרעדנַאנופ
 סֵסֹומ

 (הצירב) רֶּזַּפְתֶה ,סּונ װ ךיז ןפיולרעדנַאנופ
 חַנְעַּפ ,רֹתָּפ ,רֵּתַה װ ןרעטנָאלּפרעדנַאנופ
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 רֹקָחְו לֹאָׁש ,ׁשֵּקַּב װ ךיז ןגערפרעדנַאנופ
 ַחֵּתַנ ,אָּצֵמְתִה װ ךיז ןבַײלקרעדנַאנופ
 ,תּוסְרָּפְתִה רעד ({) לעטשרעדנַאנופ

 הָסיִרְּפ
 סֵרָּפְתִה ,סֹרָּפ וו ןלעטשרעדנַאנופ
 הָלְָּבַה ,הָדָרְפַה יד (ןע) גנודיישרעדנַאנופ

 לדבַ ,דֶרֶפַה וו ןדיישרעדנַאנופ

 רֹחָּפ ,ַחֵנְעַּפ װ ןרירפישרעדנַאנופ
 ,רֵּקִע ,סיִסָּב ,דֹוסִי רעד () טנעמַאדנופ

 יִּתְַׁ
 ירֵּקִע ,יִסיִסְּב ,יִדֹוסְי ידַא לַאטנעמַאדנופ

 הָלָחְתַהְמ ,ׁשֶדָחִמ ַײנ סָאד ןופ
 דָסֹומ ,הָקָנֲעַה ןְרֵק ,ןְרָק יד (ס) עיצַאדנופ
 הָּדִעְס ,דּוּבִּכ יד (ס) עדנופ

 הָּדֲעְסִל ןֵמזַה ,דֵּבַּכ יי ןעוועדנופ
 ,ןֶפֹא לָכְּב ,תאֹו לֶכְּב ָאק ןגעווטסעד ןופ

 םֹוקָמ לָּכִמ
 קֹוחָרַמ סנטַײװ רעד ןופ

 יָנֹוציִח ידַא קידנסיורד-ןופ

 (ףסכ תדיחי) הָריָל ,(לקשמ) הָרְטיִל רעד (}) טנופ

 יִלָגּופיִרְטְנֶצ ידַא שירטנעצנופ
 קיִז ,ץֹוציִנ רעד (}) קנוֿפ
 דיִקָּפ רעד (ן) רַאנָאיצקנופ
 דּוקְפִּת ,הָּלֵעּפ יד (ןע) גנורינָאיצקנופ
 ןֵהַּכ ,דיִקְפַּת אּלַמ ,לעָּפ װ ןרינָאיצקנופ
 ,הָמיֵׂשְמ ,הָרְׂשִמ ,דיִקְפַּת יד (ס) עיצקנופ

 הָיְצְקְנּופ
 לֶגָר תַּדִמ ,לָגָר רעד (סיפ) סופ
 לגְרּוּדַּכ רעד (|) לָאבסופ
 ןֶלְגַּוּדַּכ רעד (ן) טסילָאבסופ
 םֹודֲה סָאד (ךעלעק) לקנעבסופ
 יִלְגַר ,לֶגֶרְּב ּךֵלֹוה רעד (ס) רעייגסופ
 תֹובְקֲע ,בֵקָע רעד ({) קורדסופ
 תֹובְקַע ,בֵקָע רעד טירטסופ
 ןֶהֹּבַה ןֶרֹּפִצ רעד (לגענ) לגָאנסופ
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 סֶכָע רעד (ןע) גנירסופ
 םיִׁשְמֲח ווצ קיצפופ

 םיִׁשִמֲחַה קֶלֵח ,םיִׁשִמֲחַה ידַא טסקיצֿפופ

 הָרְׂשָע ׁשֵמֲח ,רָׂשָע הָׁשִמֲח ווצ ןצפופ
 הֵרְׂשָע ׁשֵמֲחַה ,רָׂשָע הָּׁשִמֲחַה ידַא טנצפוֿפ
 םּורָע ;לֶעּוׁש רעד (}) סקופ
 הָלָגֲע יד (ן) רופ
 הָלֹודְג הָלֶגַע רעד (ןע) ןָאגרופ
 ןֹולְגָע רעד (סע) ןַאמרופ
 הָרּוצ ,תיִנְבַּת רעד (ס) םערופ
 בּוצִע יד (ןע) גנומערופ
 תיִנְבַּת הֹׂשָע ,הָרּוצ ןֹתָנ ,בצֵע וו ןעמערופ
 ,הָעּורְג הָדֹובֲע הֹׂשָע ,לֵקְלַק װ ןרעשופ

 תיִחְטָׁש
 הָנְקִמ ,רָקָּב צמ יפ
 לֶגֶס ,הָיְלְגַס יד (ס) עקלַאיֿפ
 דְרֹויְפ רעד (}) דרָאיפ

 תּוׁשְּגַרְתִה ,םֹח ,תַחּדַק רעד (}) רעביפ
 טֶהֹול ,יִנָּתְחַּדַק ידַא קידרעביפ
 תּונָּתְחַּדַק יד ({) טייקיטפַאהרעביפ
 בֵהַלְתֶה ,ׁשֵּגַרְתִה ,ַחֹדָק װ ןרעביֿפ

 ףיִל ,ביִס יד (ס) ערביפ
 יִלְּכ ; ףּוג ,הָרּוצ ,לֶסָּפ ,תּומְּד יד (}) רוגיפ

 (טמחשב)

 יִציִלְמ ,יֵרּוטִע ,יִרּויִצ ידַא וויטַארוגיפ

 ַעַפֹוה ,לֶּמַס ,גָצָי ,בֵׁשֲחַה װ ןרירוגיפ
 רֹוּנְּכ יד/רעד (ןע) לדיפ

 ול ךלָה ,ַחֵלְצַה ;רֹוְּּב ןֵּגַנ ,רֵּנַּכ װ ןעלדיפ
 רּנַּכ רעד (ס) רעלדיפ
 ,רָּתְסַלְק ,תּומְּד יד (ס) עימָאנָאיזיפ

 תּואָפּוצִרַּפ
 הָקיִסיִפ יד קיזיפ

 יֵלָקיִסיִפ ,יֵאְקִסיִפ ידַא שילַאקיזיפ
 יאֵקיִסיִפ רעד (ס) רעקיזיפ
 יֵרְמָח ,יִנָפּוּ ,יִמְׁשַּנ ידַא שיזיפ

 טײקנַײֿפ -- גנירסופ

 יָנָפּוּג ְךּונִח ,ףּוּגַה תּוּבְרַּת יד רוטלוקזיפ
 ,הָעְרִמ ,סּונְרִּפ ,הָלָכֲאַה יד (ןע) גנורעטיפ

 הָניִז ,אֹוּפְסִמ
 ןזָה ,קֵניֵה ,הֹעָר ,סֵנְרַּפ ,לֵכֲאַה װ ןרעטיפ
 ןּוז ,סֵנְַּפְתִה ,הֹעָר װ ךיז ןרעטיפ
 יִרְמַגְל בֹטָר ידַא סָאנ שטיפ
 יִאָנְס רעד (ןע) ייפ

 תֶׁשלַׁשְמ עַּכְצֶא :הָנָאְּת יד (ן) גַײֿפ
 ליִלְחַּד רעד (ס) רעקערשלגייפ

 תֶרֹּפִצ ,הָרֹוּפְצ סָאד (ך) עלעגייפ

 רָּפְרַּפ סָאד (ך) עלעגייפ-רעמוז --
 חַל ,בֹטָר ידַא טכַײפ
 יִחּולְחַל ,חַלְחַל ידַא ךעלטכַײפ
 חֵלְחַל ,בֶטְרַה װ ןכַאמ טכַײפ
 תּוחַל ,ַחֵל ,תיִחּולְחַל יד ({) טײקטכַײפ

 ץֵח יד (ן) לַײֿפ
 ןיִפֹוׁש ,הָריִצְּפ יד (}) לַײֿפ
 תֶׁשֶקָו ץֵח רעד (ס) ןגיוב-ןוא-לַײפ

 קלַחַה ,זַחְׁשַה ,ףָיַׁש ,ףּוׁש יי ןלַײפ
 ץִח רעד (ס) ןגיוב-ןלַײפ

 תֶּׁשַק רעד (ס) רענעגױבנלַײפ
 הָּפְׁשַא יד (}) שַאטנלַײפ

 תֶפֹׂשְנ ,תֶדֹרְּג יד (}) ץכעלַײפ

 קָדְמ ,חָּבִׁשְמ ,ןָעְמ ,ןיִדָע ידֵא ןַײפ
 ֶגַֹּכ ,יּואָרָּכ ודַא ןַײפ
 םיִרָמְׁש תַגּוע סָאד טיורבנַײפ

 ביִרָי ,אֵנֹוׂש ,בִיֹוא רעד דנַײֿפ

 בִיֹוא ,אֵנֹוׂש ,ןִיֹוע ידַא ךעלדנַײּפ

 הָאְנִׂש ,תּונָיֹוע יד ({) טייקכעלדנַײּפ
 הָביִא ,תּונְיֹוע ,הָאְנִׂש יד ({) טפַאשדנַײּפ
 םֹטֶׂש ,בָעֵּת ,אֹנָׂש יו ןבָאה טנַײפ
 הָביֵא ,הָאְנִׂש יד (|) טּפַאשטנַײפ
 שיִגְר ,ׁשיִּגְרַמ ,יִׁשֲחְמֶה ידַא קיליֿפנַײפ
 הָתיִבֲח רעד (ס) ןכוקנַײפ
 בֹוט גָזֶמ ,ְךֹז ,רַהֹט ,תּוניִדֲע יד () טייקנַײפ



 עליפ -- רעַײפ

 ,הָקְָּד ,הָפֵרְׂש ,הָבָהִל ,שֶא סָאז (ן) רעַײפ
 תּובֲהַלְתִה ;הָּיִאְי ;הֶרָעְּב
 ׁשֵא תַקָסְּפַה רעד ({) סַײררעביא-רעַײפ
 םַח קֶׁשֶנ סָאד (ן) רעוועג-רעַײפ
 ;טֵהֹול ,בָהְלִנ ;ףֵרֹוׂש ,רֵעֹוּב ידַא קידרעַײפ

 ִאָּנַק
 רּונ'יִּד ןיִקּוּקִז צמ קרעוורעַײפ

 סֶקֶט ,ףָׁשְנ ,הָניִגֲח יד (ןע) גנורעַײפ
 קָחְד אָצֹומ ,הָפֵרְׂש-טֵלְפִמ צמ ּפערטרעַײּפ
 יִניִצְר ,דֹובָּכ רֵרֹועְמ ,יִגיִגֲח ידַא ךעלרעַײפ
 ,סקָט ,תּייִגיִגֲח יד (ן) טיײקכעלרעַײּפ

 דֹובָּכ תַאְרִי ,תּוניִצְר
 ׁשֵא-הֵּבַכְמ רעד (ס) רעשעלרעַײפ

 ,זֹגָר ,סעֶּכ ;הֹרָי ,ץֵּפַנ ,ץֵצֹוּפ ו ןרעַײפ

 ףֵצִקְתִה ,ףֹצִק
 סקט ,גֹנָח װ ןרעַײפ
 דֶגָנ ַחּושִּב ; תֶפֶּסַּכ יד (ס) עסַאקרעַײפ

 הָפרְׂש
 ריִמָׁש ,ׁשיִמָּלַח ,רּוצ רעד (רע) ןיײטשרעַײפ
 יּונִג תַחיִרְצ ,הָריִפְצ ,הָקָיִרְׁש רעד (|) ףַײפ

 הָפצְפַצ ,תיִקֹורְׁשַמ סָאד (ךע) לפַײפ
 תַאיִרְק אֹרְק ,ףֵצְפַצ ,רֹפֶצ ,קֹרָׁש װ ןפַײפ

 ּוּב
 ףֵצְפַצִמ רעד (ס) רעפַײפ

 תיִנֹומֲה הָרְיִפְצ יד (ןע) יירעפַײפ
 (ףותה בקונמ הבש) תֶבָּקִנְמ ןִזֹא יד (ס) עקפַײפ

 הָנְקִמ ,רֶקָּב סָאד ךיפ
 בר ,םיִּבַר ,הֵּבְרַה ידַא ליפ
 הֵּבְרַה ,בַר -ליפ
 יאֵלּוּב ,םיִלּוּב ןֵפְּסַא רעד (}) טסילעטַאליפ
 ,םיַלּוּב תּונְפְּסַא יד קיטסילעטַאליפ

 תּואָלּוּב

 גולֹוליִפ ,ןֶׁשְלַּב רעד (}) גָאלָאליפ
 הָיְגֹוֹוליִפ ,תּונָׁשְלַּב יד עיגָאלָאליפ
 ִגֹולֹוליִפ ,יִנָׁשְלַּב ידַא שיגָאלָאליפ
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 ףֹוסֹוליִפ ,תֹועָד הָגֹוה רעד (}) ףָאסָאליפ

 הָנּובְּת ,הָיִפֹוסֹוליִפ יד (ס) עיּפָאסָאליפ

 ףְֵלַּפְתִה ,ףְֶלַּפ װ ןריפָאסָאליפ
 יִפֹוסֹוליִפ ידַא שיפָאסָאליפ

 ׁשֶּגַר ,ׁשיִגָר ידַא רַאבליפ

 ,תּוׁשְגַר ,תּונָׁשְגַר יד () טייקרַאבליפ
 תּוׁשיִגְ
 רָתֹוי ֹוא תֹוחָּפ ודַא קינייוװ-ליפ
 תיִלְמ ,אּוּלִמ ,יּוּלִמ יד (ןע) גנוליפ
 הָׁשָגְרַה ,שֶגֶר יד (ןע) גנוליפ
 -בֵר ,יִתּועָמְׁשַמ-בַר ידַא קידוועגָאזליפ

 יִעָמְׁשַמ
 בר ,תּועָמְׁשַמ בַר יד (ן) טייקידוועגָאזליפ

 תּוביִׁשֲח
 יִדָדְצ-בַר ידַא קיטַײזליפ
 תּויִדָדְצ בַר יד (ן) טייקיטַײזליפ

 תֶכְרֲעַמ ,בָּכְרִמ,הָּבַרְמ ידַא קילייטליפ
 םיִמְרֹוּ
 ןיִנְִּמ ,ןֵנְסמ ,תֶנָנְסַמ רעד (ס) רעטליפ
 ,קּוקְז ,רּוהְט ,ןּוּנִס יד (ןע) גנורירטליפ

 ְךּוּכִ
 ְךֵּכַז ,קקז ,רֵהֵט ,ןֵּגַס וו ןרירטליפ

 הָקָלְחַמ ,ףֵגֲא ,ףיִנְס רעד (}) לַאיליפ
 יִתָנֶׁש -בַר ידַא קירָאיליפ
 ׁשֶּגַר ,ׁשיִגָר ידַא קיליפ

 טְרָס רעד (ןע) םליפ
 הָנְִׁנ ,הָנְׁשִנ ,יִמֲעַּפ-בַר ידַא קילָאמליפ

 לֹוהְ
 תֹורּוצ-בר ,יִנֹוּנְבַר יד (ן) טייקינימליפ

 םיִטָרְס םֶּלַצ ,טֵרְּסַה װ ןרימליפ
 ,ׁשׁשָּג ,ׁששָמ ,ׁשֵּׁשַמ ,שּוח ,שֵּגְרַה װ ןליפ

 םעֶט

 אֵּלַמְתִה ,אֵּלַמ װ ןליפ

 ֹומְצַע תֶא ׁשֵּגְרַה װ ךיז ןליפ
 םֶרֹגְמ גָּד ,הָליִפ יד עליפ
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 תיִלְמ ,אּוּלִמ ,יּוּלִמ סָאד (|) ץכעליפ

 עֶּלַצְמ ,תֹועָלְצ-בַר רעד (ן) קעליפ
 יִנֹוּגְבַר ,לָּפְכִמ ,הָּבִרְמ ידַא קיכַאֿפליפ
 יָנֹוּגְסַס ,יִנֹוּגְבַר ידַא קיברַאפליפ

 ינֹועְבִצ
 דֶבָל רער (|) ץליפ
 רָּפְסִמְּב םּוצֶע ,הָּבִרְמ ,בַר ידַא קילָאצליפ
 דֶבֶל יּוׂשָע ,דָבָל לָׁש ידַא ןצליפ

 ּפְסַּכ -נצַאניפ
 ,ןֶּמַמְמ ,ןֹוה לַעַּב רעד (|) טסיצנַאניפ

 םיִפָסְכִל הָחְמִמ
 ִּפְסַּכ ידַא לעיצנַאניפ
 ןּוּמִמ יד (ןע) גנוריצנַאניפ

 ןֵּמַמ װ ןריצנַאניפ
 רַׂש רעד (ןרָאט) רעטסינימ-ץנַאניפ

 רָצֹואָה
 דֵרְׂשִמ סָאד (ס) םוירעטסינימ-ץנַאניפ

 רָצֹואָה

 םיִפָסְּכַה תַרֹוּת ,ןֹומָמ ,םיִפָסְּכ צמ ןצנַאניפ
 םיִפָסְּכַה תַדֲעַו יד (ס) עיסימָאק-ץנַאניפ
 עַּבְצִא רעד רעגניפ

 תֹועָּבְצֶא תַעיִבְט רעד ({) קורדרעגניפ
 ןֹועָּבְצֶא רעד (טיהרעגניפ) טוהרעגניפ
 תַעַּבַט סָאד (ךע) לרעגניפ
 ׁשֵמְׁשַמ ,ַעֵּבְצַא וצ ןרעגניפ
 (הפש) תיִניִפ ;יִניִפ ידַא שיניפ

 יָניִפ רעד רעדנעלניפ

 ׁשֵמָח הָעָׁש ודַא עוועניפ
 ׁשֵמָח ,הָׁשִמֲח ווצ ףניפ

 תיִׁשיִמֲח ,יִׁשיִמֲח ידַא טפניפ

 יִׁשיִמֲחַה קֶלחַה ,תיִׁשיִמֲח סָאד (ךע) לטפניפ
 תיִנְכֶּת רעד (רענעלּפ) ןַאלּפ-רָאי-ףניפ

 ׁשֶמֹחַה
 ׁשָּמֲחֶמ רעד 60 קעפניפ

 ׁשָמִחְמ ידַא קיקעפניפ

 ריפ -- ץכעליפ

 עבטמ וא דטש ׁשֵמָח ,הָׁשִמֲח רעד (ס) רעפניפ

 (5 לש

 ,רָעְבִנ ;לֵפָא ,ְךּוׁשָח ,ְּךֵׁשָח ידַא רעטצניפ
 רּורָּב אֹל

 דֹאְמ עַר ,רַמָו עַר רעטיב ןוא רעטצניפ
 הֶלְיֵל ,םיִּכַׁשֲחַמ ,לֶפֹא ,ְּךֵׁשֹח יד רעטצניפ
 ְךֹשֲח ,ְךֵׁשָחַה ןרעוו רעטצניפ

 לָּפְרֶעְמ ,םּומָע ,לָפָא ידַא ךעלרעטצניפ
 ְךֶׁשח ,תּוכְׁשַח ,הָכֵׁשֲח יד ({) שינרעטצניפ
 ,ןֹוכָׁשִח יד שינרעטצניפ-קָאטש --

 "םִיַרְצִמ ֶׁשח
 קֶזָּב :ץֹוציִנ רעד (ןע) לקניפ
 ריִהְזַמ ,ץֵצֹונ ידַא קידלקניפ
 ץֵצֹונְתִה ,ץֵנְצַנ ,ץֹצָנ וו ןעלקניפ
 םיִנָק בֵגּוע יד (ס) עינָאמרַאהסיפ

 זֹוגָא ,ןֶטֹּב ,הֶנָטָּב יד (ס) עקשַאטסיפ

 הָמָדֲא
 הָּנַטְק לֶגָר ,לֶגָר פָאד (ךע) לסיפ |

 תיִׁשיִמֲח ,יִׁשיִמֲח ידַא טפיפ

 4; ןבלַאהטפיפ
 תיִׁשְמֲח סָאד (ךע) לטפיפ

 ַחֵּקִפ ,ףיִרָח ,יִמּומְרַע ידַא קיפיפ

 הָּמִדִמ ,ףּיַזְמ,יִנֹויְמִּ יּודָּב דַא וויטקיפ
 אָחּודְּב ,תּודְּב יד () טייקוויטקיפ
 ,בּוצִי ,קּוּתר ,קּוּזִח רעד (רע) ריסקיפ

 הָעיִבְ
 ,בּוצָי ,קּוּתר ,קּוּזִח יד (ןע) גנוריסקיפ

 הָעיִבְ
 ,רּדַס ;ַעֹבָק : בַצִי ,קָּתַר ,קֵּזַח יי ןריסקיפ

 ןקַּת

 עֶֹּת ,רֵּבַח ,רּדס ,ןֵקִּתי ןסקיפ
 תַריִצְי ,םיִּדַּב רּוּפִס ,אָתּודְּב יד (ס) עיצקיפ

 ֹויְמִּדַה
 יֵוֲה ;תּוגֲהַנְתִה ,לֵּנְרִה ,לֵהֹנ ,גַהֹנ רעד ריפ
 עַּבְרַא ,הָעָּבְרַא ווצ ריפ



 ןצנַאלפ -- ריפ

 ָךֹוּתִמ ,הָצּוחַה ,ל ץּוחְמ ודַא ריפ
 הָמיִדָק אֵבָה ,ְךֹוּתִמ אֵבָה וו ןעגנערבריפ
 ,רֵׂשַבְמ ,ץּולָח ,םֶדֹוק רעד (ס) רעייגריפ

 זֹורָּכ
 םיִסָחיִּב אֹוּב ,-ל אֹוּב וו ןבָאהריפ
 ףֹוָנ ,רעֶג ,תֹונָעְטִּב אֹוּב וו ןטלַאהריפ
 רֵדֲח ,רֹודְזֹורְּפ סָאד (רעזַײה) זיוהריפ

 הָסיֵנְּכ רַדֲח ,תֹוגֵרְדַּמַה
 ,הָרָעג ,ּוּנג ,הָפיִזְנ רעד (}) ףרָאװריפ

 הָחָכֹוּת
 תּוגֲהַנְתִה ,גֵהֹנ ,לֵּגְרֶה יד (ןע) גנוריפ
 הָעָצַה ַעֵּצַה וו ןגיילריפ

 םֶָר לֹוקְּב אֹרְק ,אֵרְקַה יי ןענעיילריפ
 תיֵּב ,םֵׁש לַעַּב קֶסֵע ,הָמְריִפ יד (ס) עמריפ

 הָפּוּתְׁש ,רָחְסִמ
 ְךלָה ,ְּךֶרָד הֵרֹוה ,הָחְנַה ,גֹהָנ ,לֵבֹוה װ ןריפ

 ׁשאֹרְּב

 גַהַנְתִה װ ךיז ןריפ

 לָעְפִמ ,קֶסֵע ,הָמְזָי יד (ןע) גנומענריפ
 בֵּיַחְתִה ,ֹומְצַע לַע לֹטָנ יװ ןעמענריפ

 ןָלְּבַק ,הָמְזָי לַעַּב רעד (ס) רעמענריפ
 עַּבְרַא הָעָׁש ודַא עריפ
 ןיִמ ,גַהֹנ ןיִמ ,תּוגֲהַנְתִה סָאד (רע) ץכעריפ

 יַוֲה ,לֵּגְרָה
 ָּבְרִמ רעד (}) קעריפ
 ָּבְרִמ תַרּוצְּב ,עָּבַרֶמ ירא קיקעריפ
 ְךֶרֶד הֵרֹומ ,ליִבֹומ ,גיִהְנַמ רעד (ס) רעריפ

 (רדעב) ךּוּכְׁשַמ ,ְךיֶרָדַמ

 ,הָנֲהְנַה ,תּוגיִהְנַמ יד (}) טפַאשרעריפ
 תּוׁשאָר

 העָּבְרַא יִפ עָּבְרִמ יא קיכַאֿפריֿפ
 ,הָרְקִמ ,ַעּורַא ,עֶרֹאְמ רעד (ןע) םוקריפ

 תּוׁשֲחַרְתִה
 לּוח ,ַעֵרָא ,הֹרָק ,ׁשֵחַרְתַה װ ןעמוקריפ
 סָּכְ ,ןֵזֹור ,ּךיִסָנ רעד ({) טשריפ
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 תיִסָּכְּד ,תָנָזֹור ,הָכיִסְנ יד (ס) ןיטשריפ
 רֵבֹוּד רעד (ס) רעכערּפשריפ

 החסונ) בֹחָּכ ,בָּתְכִּב הָּוַצ וו ןבַײרשריפ
 בָתְכִּב הֶרֹוה ,(האופרל

 םיִגָּד ,גָּד רעד שיפ

 םיִגָּד ןָמָׁש רעד ןָארטשיפ

 גּוּד װ ןשיפ

 יַד רעד (ס) רעשיפ
 הָּגְדִמ ,גּויִּד ,גַיַּד יד (ןע) ַײרעשיפ

 תֹורָּפ תַגּוע רעד (ס) ןדָאלפ
 תֶטֵּיַׁש ,יִצ רעד (סע) טָאלפ

 ףּוחָר רעד (ס) רעטַאלפ

 ףּונְפַנ ,ףֵחַר ,ףּוחַר יד (ןע) גנורעטַאלפ
 הָלְיַל רַּפְרַּפ ,רָּפְרַּפ סָאד (ךע) לרעטַאלפ
 ףַנְפַנ ,ףֹחָר ,ףֵחַר ײ ןרעטַאלפ
 -לק ,זיִזָּפ ,רֶּזִפְמ רעד (ּפעק) ּפָאקרעטַאלפ

 תַעַּד

 יִרֹוׁשיִמ ,יִחְטִׁש ,ַחּוטָׁש ידַא ךַאלּפ

 רָׁשיֵמ ,רֹוׁשיִמ ,חַטָׁש ,חָטְׁשִמ יד (ן) ךַאלפ
 סֶלֶּפ
 הָלַפְׁש סָאד (רעדנעל) דנַאלכַאלפ

 ,תּוקְלַח ,תּוחיִטְׁש יד () טייקכַאלפ

 סָלֶפִמ ,סֶלָּפ ,רָׁשיֵמ ,תֶרֹׂשיִמ
 תּובֲהַלְתִה :תֶבֶהְלַׁש ,הָבָהֶל רעד (ןע) םַאלפ
 ִּתְבַהְלַׁש ,רֵעֹוּב ידַא קימַאלפ
 טֹהָל ,ַחֹּקַלְתֶה ,בֵהְלַּתְׁשִה ,רעֶּב װ ןעמַאלפ
 רֹויְבַהַל רעד (ס) רעפרַאװ-ןעמַאלפ
 בָהֶלִנ ,רַעֹוּב ,טֵהֹול ידַא קידרעַײּפ-םַאלפ
 לָּדְנַּמַה גַּד ,תִיָטּוּפ רעד (סע) רעדנָאלפ
 תיִכּולְכִל יד (ס) עקרעדנָאלפ
 (גירא) לֶנָלִפ רעד (}) לענַאלפ

 יִלָנָלְפ ידַא ןלענַאלפ

 חַמָצ ,הָעיִטְנ ,עַטָנ ,ליִתְׁש יד (ן) ץנַאלפ
 הָׁשָרְשַה ,הָעיִטְנ ,הָליֵתְׁש יד (ןע) גנוצנַאלפ

 יב ׁשֵרְׁשה ,ַעֹרָז ,לֹתָׁש ,ַעֹטָנ יו ןצנַאלּפ



207 

 ףֵנֲא רעד ({) קנַאלפ

 ףּוּגִא יד (ןע) גנוריקנַאלפ

 ףַגֲאָה לַע רֹמָׁש ,ףֵּנַא װ ןריקנַאלפ
 תַקּבַּדִמ הָּיִטְר רעד (ס) רעטסַאלּפ
 ןֶטק קּוּבִקַּב ,תיִחֹולְצ רעד (ןע) ןָאקַאלפ
 הָּטַמ ,הָּלֵא ,טֹומ רעד (ס) ןקָאלפ
 ,רֵהָיְתִמ ,ןָבֶרְבַר רעד (ס) רעסיש-ןקָאלפ

 ןֶצחַׁ
 הָּתְׁשִּ ןָּתְׁשִּפ רעד (ן) סקַאלֿפ
 ןָּתְׁשִּפ לֶׁש ,ןֶּתְׁשִּפ- ירַא ןסקַאלפ
 ,הָקָהְּבַה ,הָבָהֶל רעד (ס) רעקַאלֿפ

 תּוחְּקַלְתֶה

 תֶבֶהַל ,הָבָה ; יד (ןע) גנורעקַאלפ

 קֵהְבַה .ַחֵּקַלְתִה ,בֵהְלַה ,בֹהָל יי ןרעקַאלפ
 תיִחֹולְצ ,קּוּבקַּב יד (רעשעלפ) שַאלפ

 (ילפ :האר) רעד 0 גולפ

 לֹוכָיְבִּכ ,ןֹוׁשאִר טָּבַמְּב 'פ ןיא -- גולפ

 לָעְלַע ,זּורְּכ סָאד (ךע) לטעלבגולפ
 ׁשֹועְרַּפ יד (יילפ) יולפ
 ףיִזָׁש יד (ןע) םיולפ

 ריִּפַנְס יד (|) רעדעפסולפ

 הָמיִרְזַה ןּוּוְּכ יד (ןע) גנוטכיר-סולפ

 ִא ,תּויְלַג ,הָדּונְּת יד (ןע) גנוריוטקולפ
 תּוביִצַי
 דֹרָיְו הלָע ,דֵדֹונְתִה ,ַעֵעֹונְתִה וו ןריוטקולפ
 ִא ,תּייִלַּג ,הָדּונְּת יד (ס) עיצַאוטקולפ

 תּוביִצַי
 ,תּומְמֹורְתִה ,הָסיִט ,הָפּועְּת רעד (ןע) ילפ

 הָחיִּג
 לֵקשֶנְרַּב ,תֹונָרְק בֵׁשֹוי רעד (ס) רעדַאילפ

 בּובָנ ׁשֶנְרַּב ,תֵעַּד
 יִחְל תַריִטְס רעד (סע) קסַאילפ

 יִתָּפ-ןֶלֶטַּב ,ןֶדְרֵט יד (ס) עגירדעקסַאילפ

 יִחָל רֹטָס װ ןעקסַאילפ

 רעִילפ -- קנַאלפ

 ,יִחָל תֹוריִטְס תַניִתְנ סָאד (ן) שינעקסַאילפ

 תַקְסֹוּפ יִּתְלִּב הָאָּכַה
 בּובְז יד (ן) גילפ

 ;סִיַטייֵפְנַּכ :ףַגֲא :ףֶנֶּכ רעד (ןע) לגילפ
 ףֶנָּכ רֵּתְנַסְּפ
 (ןטק) ףֶנֶּכ ;ןֹובּובְז סָאד (ך) עלעגילפ

 סֹוטָמ ,ןֹוריִוֲא ,סִיַט יִלְּכ סָאד גייצעגילפ

 ,גלש לש) ץֵצֹונ תיִתָּפ סָאד (ךע) לרעטילפ

 ('וכו םיטושיקל

 ליִלָח יד (}) טיילפ

 םֶדָאְןֶּב :ַעיִקְּפ ,תיִתָּכ רעד (רע) ךעטיילפ
 יֵניֵצְר אל

 תּונדְקַׁש ,הָדָמְּתַה ,תּוציִרָח רעד (}) סַײלפ

 יִרָז ,ןדקַׁש,ץּורָח ידִא קיסַײלֿפ
 קַּתְשִה ,לֵדַּתְׁשִה ,ץֵּמַאְתִה י ךיז ןסַײלֿפ
 ףֶֶׁש ,םֶרָז רעד (ן) ץיילפ
 הָעיִבְנ ,הָפיֵטְׁש ,הָמיִרָז יד (ןע) גנוציילפ

 לָׁש םֶרָז ,לֹוׁשְחַנ יד (ס) עילַאוװכציילפ
 תּואּג
 הָעיִבְנ ,ַעֹפָׁש ,ףֹטֶׁש ,םֹרָז י ןציילפ
 רָׂשָּב סָאד (ן) שיילפ

 םֶדְ רָׂשָּב לֶׁש ;יִמְַׁ יִרָׂשְּב ידַא קישיילפ
 ,תיִרָסּומ תּובִּיַחְתִה ,הָבֹוח יד ({) טכילפ

 דיִקְפַּת
 טיִלָּפ רעד (ןע) גנילטכילפ

 ַחֵּקִּפ ;הָעּונְּת לַק ,זיִרָז ידַא קנילפ

 תּוחּקִּפ ;הָעּונְּת תּוּלק ,תּוזיִרְז יד טייקנילפ

 ַחֵּקִּפ ;זיִרָז רעד רעקנילפ
 ףֵטֹוׁש ,יִלְזֹונ ,לֵזֹונ ידַא קיסילפ

 ץיִחְרַּת ,םיִלָזֹונ ,לֵזֹונ יד ({) טייקיסילפ
 ַעֹבָנ ,בּוז ,לֹזָנ ,םֹרָז װ ןסילפ

 ףלָח ,ַחֹרָּפ ,סּונ ,ַחֹרָּב ,סּוט ,ףּוע װ ןעילפ

 רֵהֵמ

 (לענ לש) בֵקָעָל ןֹויְלֶע רֹוע רעד ({) לקעילפ
 ףֶע ,סָּיַט רעד (ס) רעִילפ



 טעפ -- ץיזרעילפ

 סיַּטַה אָּת רעד (}) ץיזרעילפ
 ,סִיַט ,הָחיִרְּפ ,הָסיִט סָאד (ןע) ַײרעילּפ

 הָפּועְּת
 סיַּטַה אָּת יד (ס) עניבַאק-רעילפ

 הָפּועְּת הֵדְׂש רעד (רעצעלּפ) ץַאלּפילפ

 הָסיִּטַה דּועְי רעד ({) ליצ-ילפ

 ףֹטְק .רֶֹע ,שלֶּת ,טֹרָמ יי ןקילֿפ
 ,הָׁשיִלְּת ,הָטיִרְמ סָאד (}) שינעקילפ

 הָפיִטְק .הָריִקֲע
 ,הָביִגֲע ,בֵהֹא ,בַהַא ,בָהֲאַמ רעד ({) טרילפ

 טְריִלְפ
 ,טְטרַלְפ ,בֹנָע ,בֵהְבַהֲא יי ןעוועטרילפ

 ֵמְזַמְתִה
 הָסיִּטַה ןּווּכ יד (ןע) גנוטכיר-ילפ

 ץֵנ ,הָּיַא יד (ןע) גנַאלשילפ
 -ביִבְס קּוִּע ,הָגָאְּד ,לּוּפִט יד (ןע) גנוגעלפ

 ,ַחּור-רַק ,ׁשיִדָא רעד (רע) קיטַאמגעלפ

 גְזַּמ רק
 גְזֶמ-רק ,ַחּור-רק ,ׁשיִדָא ידַא שיטַאמגעלפ

 ריִר ,הָחַל יד (ס) עמגעלפ

 קֹסָע ,(וכו ךרצנ ,הלוחל) גֹאָּד ,לָּפַט וו ןגעלפ

 תֹוצֹונ-אָטֲאְטַמ רעד (}) שיוורעדעלפ
 ףֹּלַטַע יד (זַײמ) זיומרעדעלפ

 הָעיִלְק תַדֹובֲע סָאד גרַאווטכעלפ
 ,לּוּתִּפ ,הָריִזְׁש ,הָעיִלְק יד (ןע) גנוטכעלפ

 ָּתְפִמ
 ליִתְּפ סָאד (ךע) לטכעלפ

 לֵּתַּפ ,לֹחָּפ ,רֹזָש ,ַעּלַק ,ַעלָק וו ןטכעלפ
 הָריִטְס ,הָנּוגֲה הָּכַמ ,םֶלֶה רעד (ןע) םעלפ

 "גנְּבז" ,הָנּוגַה
 ,ַחֹכְּב הֵּכַה ,הָקָזָחְּב רֹטָס ,םלָה װ ןעמעלפ

 גנב" ןֹתָנ
 :ןֹולק :בֶבָר ,םָתָּכ רעד ({) קעלפ

 הָרּוּבְרַבֲח

 בֶבֶר לָׁש ,םָּתְכִמ ידִא קיקעלפ
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 ,ּונְִּכ-דַתִי ,ןיִּפ ,דֵתָי סָאד (ךע) לקעלפ
 (הילוסל) ץֶע רֵמְסַמ

 תֹודָתּיַה בַתְּכ יד טפירשלקעלפ
 ְךֹוּת לֶא ְךֹפָׁש ,םיִקּוּבְקַּב אֵּלַמ וו ןעלשעלפ

 םיִקּוּבקַּב

 םִיַרָהְצַה יִנְפִל גָאטימ רַאפ = מ"פ
 עשיטעיווָאס דנַאברַאפ) ר"סספ

 תיִרְּב (ןקילבוּפער עשיטסילַאיצָאס
 תֹוצָעֹוּמַה
 !הָיּופ טניא !עפ
 יִלָדֹואיִפ ידַא לַאדָאעפ

 לֶדֹואיַפ רעד (}) לַאדָאעּפ

 תּויְלָדֹואיַפ דעד (ןע) םזילַאדָאעפ
 יֵלָדֹואיִפ ,תיִמָצ ,סיִרָא ידַא שיטסילַאדָאעפ

 ,ֹורְׁשִּכ לַעַּב ,רֶׁשְכִמ ידַא קיעפ ,קיאעפ

 ץּורָח
 ,רֶׁשּכ ,ןֹורְשִּכ יד (ן) טייקיעפ ,טייקיאעפ

 תּוצִיִרָח ,תֶלֹכִי

 רָאּורְּבִפ רעד רַאורבעפ
 ץיִפְק :טֵע ;הָצֹונ יד (|) רעדעפ
 סֶפֶּת רעד (ס) רעמעלק-רעדעפ
 ,תיִרְּב לָׁש ,דָחֶאְמ ,יִלָרְדִפ ידַא לַארעדעּפ

 דּגֲאְמ
 ,דּוחא ,תיִרְּב ,הָיְצַרְדִפ יד (ס) עיצַארעדעפ

 דּוּגֶא
 ְךֶרָׁש סָאד (|) זָארגרעדעפ

 ;תֹוצֹונ הֶּסִכְמ ,הָצְנְמ ידַא קידרעדעפ

 לַק ,יִציִפְק
 ,תּוּלַק ,תּוּיִצֹונ יד ({) טייקידרעדעפ

 תּויִציִפְק

 .ְךֶרֵע לק ,הָצֹונ לֵקְׁשִמ ידַא טכַײלרעדעפ

 ְךֶרֵע תּוחְּפ
 יִציִפְק היָה :תֹוצֹונ אֹצִי װ ןרעדעפ
 ֵרָדְזַה ,םֶּדִקַה ,םַּכְׁשַה םּוק װ ךיז ןרעדעפ

 םֶּטִפִמ ןֵָּׁד ,ןָּמִׁש אֵלָמ ,ןֵמָׁש יא טעפ
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 ןֵמָרְבֶח רעד (ס) קַאינטעפ

 הָכיִס-רֶמֹח ,ןֶמָׁש ןְמֹׂש ,ןָּמִׁש פָאד (ן) סטעפ
 דֹוּד רעד (ס) רעטעפ
 ץּורָח ,ןֹורְׁשִּכ-לַעַּב ,רֶׁשְכִמ ידַא קיעפ
 ,תֶלֹכִי ,רֶׁשּכ ,ןֹורְׁשִּכ יד (ן) טייקיעפ

 תּוציִרָח
 ףּויַס יד (ןע) גנוטכעפ

 ַחַּכַוְתִה ,ףֶּיַס וי ןטכעפ
 ףיִרָח ַחּוּכְו ,ףּויִס יד (ןע) ַײרעטכעפ

 רַהֹז ,ץּונְצִנ יד (ןע) גנולכעפ
 רֹהָז ,ץֵנְצַנ װ ןעלכעפ

 רֶרְוַאְמ ,הָפיֵנְמ רעד (ס) רעכעפ
 רֹוע ,חַלָׁש יד ({) לעפ

 הֹׂשָע ,םיִלּוּפק הֹׂשָע ,לָּפַק וו ןעלבלעפ

 םיִּלַג
 םיִּלַג הֵׂשָעַה ,לָּפַקְתִה וו ךיז ןעלבלעפ
 ,םּוחְּת ,הָמָדֲא תֵקְלֶח ,הֶדָׂש סָאד (רע) דלעפ

 תֹורָבק-תיֵּב ;הֶּלִעְּפ תַריִז

 ,תֶלָּפִקְתִמ הָּטִמ סָאד (ךע) לטעב-דלעפ

 הֶדָׂשיתַּטִמ
 ןֵׁש ,קּוצ ,עַלֶס רעד (|) זדלעפ

 ,םיקּוצ לַעַּב ,יקּוצ ,יִעְלַס ידַא קיזדלעפ

 יָנְבַא ,םיִעָלְס אֵלָמ
 לָׁשְרַמְדְלְפ רעד (ן) לַאשרַאמדלעפ
 רָּפַס-אֵפֹור ,ׁשֵבֹוח רעד (ס) רעשדלעפ
 רָּפַס-אֵפֹור ,ׁשֵבֹוח רעד (ס) רעשטלעפ

 לק ןֹונְִסְּב הָבָּתַּכ רעד (ןע) ןָאטעילעפ

 ֹוּנַמְ עיּנִהׁש ,לָח :םָלָׁשִמ ,טָלְחִמ ידא קילעפ
 ,ןֹורְסֶח ,רֹוסְחַמ יד ({) טייקילעפ

 ןֹועְר
 רֵדָעַה ,רֵסְחַה ,רֹסֶח יי ןלעפ
 ,ֹורְסֶח ,תּועָט ,הָאיֵגְׁש רעד (ס) רעלעפ

 םָגְּפ ,יִפֹד ,םּומ

 אֵלָמ ,יּוקָל ,םּונָּפ ,יִנֹורְסֶח ידִא קידרעלעפ
 תֹואיִגְׁש

 דנַאלנעעפ -- קַאינטעפ

 אֵלָמ ,תֹואיִגְׁש אֵלָמ ידַא טפַאהרעלעפ

 תֹויִעָט
 םיִּמִאְלַה -רֶּבֶח יד (ס) עגיל-רעקלעפ

 ,םַע תֵדָמְׁשַה רעד ({) דרָאמ-רעקלעפ
 דִיסֹונְג

 ,תּואָּמַר ,ףּולס ,ףּויִז יד (ןע) גנושלעפ
 הָאָנֹוה

 בזְכַא ,תֶּוַע ,ףֶלַס ,ףָּיַו יי ןשלעפ
 יאַּמַר ,ףֶּלַסְמ ,ןָפּיַו רעד (ס) רעשלעפ

 תּואָּמַר ,ףּיִז ,תּונפִּיַז יד (ןע) ַײרעשלעפ

 יִדע ,יְִַּנ,יִיִשָנ ידֵא ןינימעפ
 הָזֲחַמ ,הֶאְרַמ ,הָעָפֹוּת רעד (ןע) ןעמָאנעפ

 ןֹואָּג ,ריִדָנ
 ,ריִדָנ ,אָלְפִמ ,הָעָפֹוּת לֶׁש ידַא לַאנעמָאנעפ

 יִלָנְמֹונָפ
 ןֹויְלִּת ,ןֹולְגִּד ,סנ סָאד (ךע) לדנעפ

 סָּפְלִא סָאד (ךע) לדנעפ

 הָוֲאַר ןֹוּלַח ,ןֹוּלַח רעד/סָאד רעטצנעפ

 ֹוּלַח ,חַתִּפ ,בָנְׁשֶא סָאד (ךע) לרעטצנעפ

 ְטִק
 ֹוּלַחַה ןֶדֶא רעד (ןע) ןעל-רעטצנעפ
 ביִצַי ,הָׁשָק ,ןָתיִא ,קֶצּומ ,קֶזָח ידַא טסעפ
 הָדּוצְמ ,זֹועָמ ,הָצְבִמ יד (ןע) גנוטסעפ
 ָּנִחְּת ,לָביִטְסֶפ רעד (}) לַאוויטסעפ
 ַחֹּכ ףֵסֹוה ,בֵצָי ,קֵּזַח װ ןקיטסעפ
 חֹּכ תֶפָסֹוּת לֵּבַק ,קֵּזַחְתִה װ ךיז ןקיטסעפ
 ,תּונָתיֵא ,ַחֹּכ ,קְזֹח יד (ן) טייקטסעפ

 תּוביִצַי
 ,הָרָהְצַה ,הָעָדֹוה יד (ןע) גנולעטשטסעפ

 הָזָרְכַה ,תַעַּד יּולִּג
 ֵרְכַה ,רֵהְצַה ,ַעֵדֹוה װ ןלעטשטסעפ
 תֶניִבָח ,תיִבָח סָאד (ךע) לסעפ
 לֶּגְלַגְתִה װ ךיז ןעלסעפ

 הֶדֵׁש ,הָיִפ יד ({) עעפ

 םֶסֶּקַה ץֶרֶא סָאד (רעדנעל) דנַאלנעעפ



 ןעקסַארפ -- רעפעפ

 תּופיִרֲח ;תֶלָּפְלִּפ ,לָּפְלִּפ רעד (ס) רעפעפ

 הָּתְנִמ ,עֶנַעַנ רעד (}) ץנימרעפעפ
 הָסֹוש ,ׁשֵּפִט ;סּוס סָאד דרעפ

 רעד/סָאד (רענעגעוו) ןגָאװ-ןוא-דרעפ

 הָלְגֲעַו סּוס

 רּוּבַד ,הָעְרִצ יד (ןע) ןיבדרעפ
 םיִסּוס ץֹורֵמ סָאד ({) געיעג-דרעפ

 יִׁשְּפִט ;סּוס לָׁש ידַא שידרעפ

 ןֹוְגׁש ,הָׁשְלֲח ;ןֹוסּוס סָאד (ךע) לדרעפ

 (טמחשנ) ׁשֶרָּפ ; ביִּבְחַּת

 םיִסּוס ץֹורֵמ רעד (ן) טסעמרַאפ-דרעפ

 סּוס ַחֹּכ יד טּפַארקדרעפ
 הָריִׁש תַרּוׁש ,זּורָח רעד (ן) זרעפ

 יִעיֵבְר ידַא טרעפ

 יִצֵחו הָׁשֹלְׁש וצ ןבלַאהטרעפ

 עַבָר סָאד (ןע) לטרעפ
 הָנָׁש לָׁש עַבְר סָאד רָאי-לטרעפ

 (הנש) עַבָר לָׁש ידַא קירָאי-לטרעפ
 ןֹועְבִר יד (ן) טפירש-רָאילטרעפ
 רֵּתַּב ,רֹתָּב ,םיִעָבְרִל קֵּלַח װ ןעלטרעפ

 הָּזִחֲא ,הֶּוַח ,קֶׁשֶמ יד (ס) עמרעפ

 םיִעָּבְרַא וצ קיצרעפ

 םיִעָּבְרַאָה ידַא טסקיצרעפ

 הֵרָׂשֶע-עַּכְרַא ,רָׂשָע-הָעָּבְרַא יצ ןצרעפ
 -עַּבְרַאָה ,רָׂשָע-הָעָּבְרַאָה ידַא טנצרעפ

 הָרְׂשָע
 קֵסְרַפֲא יד (ס) עקשרעפ

 יָנְפְל=נ"הספל ןסוטסירק רַאפ = ק"פ
 םיִרְצֹוּנַה תַריִפְס

 תהכו 'בג ױרפ 'רֿפ

 סיִסָר ,רָבָׁש ,עַטק סָאד (ן) טנעמגַארפ
 לָׁש ,עָטְקִמ ,יֵעְטִק ידַא שירַאטנעמגַארפ

 רֶבָׁש
 הָיׁשִק הָיָעְב,הָּדקְנ ,הָלֵאְׁש יד (ס) עגַארפ

 וי
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 הָלֵאְׁש ןֵמיִס רעד (ס) ןכייצעגַארפ

 ,טָּפְׁשִמ ,הֶרְמיִמ ,קּוסָּפ יד (ס) עזַארפ
 הָציִלְמ ,יּוטִּב

 ,הָבּובְנ הָציִלְמ יד (ס) עיגָאלָאעזַארפ

 הָיְגֹולֹואיִזָרְפ

 בּובְנ ,יִציִלְמ ידַא שיגָאלָאעזַארפ
 תֹוציִלְמ לַעַּב רעד (ס) רעשערדעזַארפ

 תֹורְמִיִמ בֵבֹוח ,גֹולֹואיִזְרְפ ,תֹובּובְנ

 רּוּבִּד ,תּוּיִציִלְמ יד (ןע) ַײרעשערדעזַארּפ

 תֹובּובְנ תֹוציִלְמִּב

 ,ףּוׁשְפִׁש ,ַחּוצְחִצ יד (ןע) גנוריטָארפ
 ׁשּוטְל

 ׁשֶּטַל ,ףֵׁשְפַׁש ,ַחֵצְחַצ יי ןריטָארפ
 םיִחַא לָׁש ,יִתָוֲחַא ידַא לַאנרעטַארפ

 ,אָּׂשַמ ,ַחֹולְׁשִמ ,ןֶעְטִמ רעד (}) טכַארפ
 הָלָבֹוה

 הָחְמִּג יד (ס) עגומַארפ
 ליִדָּג ,תיִציִצ רעד ({) זדנַארפ

 רֶּדַהְתִמ ,ןֶרּדְנַג רעד (}) טנַארפ

 תיִׁשאָר הָסיֵנְּכ :םיִנָּפ ,תיִזֲח רעד (ן) טנָארפ

 יֵמְדִק ,יִתיִזֲח ידַא לַאטנָארפ
 יִתָפְרֶצ רעד (|) זיוצנַארפ

 תיִתָפְרֶצ ידַא שיזיוצנַארפ

 תֶבֶּנַע יַעְצִּפ ,תַעַרָצ צמ ןצנַארפ
 רֹורּד רֹוּפְצִּכ ידַא ַײרפ-ןוא-קנַארפ
 רַאד יִמּד ,ּומְּלֶׁש ַחֹולְׁשִמ יִמְּד ױדַא ָאקנַארפ

 מל
 ׁשאֹרֵמ ַחֹולְׁשִמ יִמְּד םֶּלַׁש יו ןריקנַארפ
 תַפְרֶצ סָאד ךַײרקנַארפ
 ,זַע רק ,רֹופְּכ רעד (טסערפ) טסָארפ

 ןֹואָּפִק
 רֹופִּכ הָּסִכְמ ,אּופְק ,יִרֹופְּכ ידַא קיטסָארפ

 תּויִרֹופְּכ יד (}) טײקיטסָארפ

 הָּמָלֲהַמ ,תֶלָצְלַצְמ הֶריִטְס רעד (|) קסַארפ
 ןֵגַֹּכ רֹטָס װ ןעקסַארפ
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 (דגב) קַרְפ רעד (}) קַארפ

 ,רּובָׁש (רפסמ) ,יִתָעיָס ידַא לענָאיצקַארּפ

 רֶבֶׁש לָׁש
 תּויְתָעיִס יד (}) טייקלענָאיצקַארפ

 קֶלַח ,עַטק ,רֶבָׁש :הָעיִס יד (ס) עיצקַארפ

 ןְִק
 עֶדְרַפְצ יד (שערפ) שָארפ

 ,שיִא-תֶׁשֲא ,הָבֵקְנ ,הָּׁשִא יד (ןע) יורפ

 הָריִבְּג,תֶרָבְּג,הְָעַ
 ,הָׁשִא ְֶרֶדִּכ ,יִיִשָנ ידַא שייורפ ,שיאיורפ

 הָׁשִאְל הָמֹוּד

 ,תּויִׁשָנ יד (}) טייקשיייורפ ,טייקשיאיורפ

 םיִׁשָּנַה עַבָט ,תּוּיִׁשָנ
 הָׁשא לָׁש ,םיִׁשָנ ,יִּיִשְנ -ןעיורפ

 הָריִבְּג ,הָּׁשֶא יד רעמיצנעיורפ

 תּובְקַנ ,תּוּיִׁשָנ יד (}) טפַאשנעיורפ
 תֶרֶצֹוּת ,הָבּונְּת ,תֹורּפ ,יִרְּפ יד (|) טכורפ'
 תֹורָּפ קֵרְמ ,תֹורָּפ תַדיִלְּג סָאד זַיײאטכורפ

 ַעְפֹוׁש ,ביִנָמ ,הֶרֹוּפ ידַא רַאבטכורפ

 ,ֹויְרִּפ ,תּויִרֹוּפ יד (ן) טייקרַאבטכורפ
 עַפְׁש
 ביִנֵמ ,הָרֹוּפ ידַא קיטכורפ
 ַעַפֹוׁש ,ביִנֵמ ,הֶרֹוּפ ידַא קידרעּפכורפ
 ,ןֹויְרִּפ ,תּויִרֹוּפ יד (}) טייקידרעּפכורפ

 עַפְׁש
 הּיִרְּפ ,הָריִצְי ,הֶדָלֹוה יד (ןע) גנורעּפכורפ

 ָּיבְרּוהָּיַרְּפ יד גנורעמ ןוא גנורעּפכורפ
 הֹבָרְו הֹרָּפ וו ךיז ןרעמ ןוא ןרעּפכורפ
 דֹלִי ,הֹרָּפ וו ךיז ןרעּפכורפ
 דיִסָח ,יִתָּד ,דֵרָח ,קּודָא ידַא םורפ
 ֹותּוקיִדֲאַּב ַעּובָצ רעד (סע) קַאמורפ
 ֹתּוקיִדֲאַּב ַעּובָצ ידַא שיקַאמורפ

 יִתָד הֹיָה ,קּודָא הֹיָה ,דְרָח הֹיָה װ ןַײז םורפ
 תֵאְרִי ,תּוּיִתְּד ,תּוקיִדֲא יד (}) טייקמורפ

 ִיַמָׁש

 גָאטַײרפ -- קַארפ

 לּוּכְסִּת יד (ס) עיצַארטסורפ

 לּוּכִס ,לּוּכְסִּת יד (ןע) גנורירטסורפ
 לָּכְסִמ ,לָּכְסַתְמ ידַא טרירטסורפ

 לּוּכִס ,לּוּכְסִּת יד (}) טייקטרירטסורפ

 לֵׁשְּכַה ,לֵּכַס ,לֵּכְסַּת װ ןרירטסורפ

 םיִּכְשִמ ,תָמְְּקִמ הָעָׁשְּב םֶּדְקִמ יודא ירפ !
 רַחַׁש ,רֵקֹּב יד ירפ

 טנימ ןוניצז ןְנֹוצ ידַא דיגירפ
 הָחּונְמ ,םֹולָׁש רעד (ס) דירפ

 ִלַמְׁשַח רֵרְקִמ רעד (ס) רעדישזדירפ
 רֵחֹוׁש ,םֹולָׁש בֵהֹוא ,וָלָׁש ידַא ךעלדירפ

 םֹולָׁש
 הָוְלַׁש ,הָחּונְמ ,םֹולָׁש רעד (ס) ןדירפ

 תֶקֹרְסִּת יד ({) רוזירפ
 תֶקֹרְסִּת תּיִׂשֲע ,קּורס יד (ןע) גנוריזירפ
 תַקֹרְסִּת הֹׂשֲע ,קֶרָס ,קֹרָס יי ןריזירפ
 רֶּפַס רעד (ס) רעריזירפ

 ּנָּפ ,ֶרָחַׁשְמ ,יִׁשְפָח ידַא ַײרפ
 רּורְחִׁש ,ּתּורֲח ,רֹורְּד ,ׁשֶפֹח יד ַײרפ
 הָלָהְצ ,תּוזיִּלַע ,הָציִּד ,הָחְמִׂש יד (ן) דיירפ

 לֵהֹוצ ,ַחְמָׂש .ַחֵּמַׂשְמ ידַא קידיירפ
 ןֹוׂשָׂש ,הָציִּד ,הָחְמִׂש יד () טייקידיירפ
 יִׁשְפָח ,ןֶתָלְכִׂש ,רֵפֹוּכ רעד (ס) רעקנעדַײרּפ

 ויָתֹועְדְּב

 ,הָריִפְּכ יד ({) טייקשירעקנעדַײרפ
 תֹועָּד ׁשֵפֹח ,תּונָתְלִכְׂש

 ןֹוׂשָׂש ,הָציִּד ,הָחְמִׂש יד ({) טפַאשדיירפ
 ,תּורֵח ,רֹורָּד ,ׁשֶפֹח יד (ן) טייהיַײרפ

 רּורְחַׁש

 ןֹוצָרִמ ,תּובּדנְתַהְּב בֵּדַנְתִמ ידִא קליווַײרפ
 יַׁשְפָח
 ןֹוצָר ,תּובְּדַנְתִה יד (}) טייקיליווַײרפ

 יִׁשְפָח
 ,יִׁשְׁש םֹוי רעד (ס) קיטַײרפ ,גָאטַײרפ

 2 םוי



 ץנעווקערפ -- קידגָאטַײרּפ

 יִׁשֵׁש םֹוי לָׁש ידַא קידקיטַײרפ ,קידגָאטַײרפ
 הָרָּתַה ,רּורְחַׁש יד (ןע) גנוזָאלַײרפ

 רֵּתַה ,רֶרְחַׁש װ ןזָאל-ַײרפ
 קֶּוַר ידַא קידיילַײרפ

 תּוקְּוַר יד (}) טייקידיילַײרפ

 קֶּוַר רעד (עק) רעקידיילַײרפ
 הָמְלַע יד (ס) ןילַײרפ

 יִלַע ,ַחֵמָׂש ,ַחֵּמַׂשְמ ידַא ךעליירפ
 זלָע ,ַחֵּמַׂש ,ַחֹמֶׂש יו ןַײז ךעליירפ
 ַחֵּמַׂשְמ דּוּקר ,ַחֵּמַׂשְמ רֶמָז סָאד סכעליירפ

 תּוזיִלַע ,הֶציִּד ,הָחְמִׂש יד (}) טייקכעליירפ
 יֵׁשְפָח הָנֹוּב רעד רערעיומַײרפ
 (בתכמ תלחתהב) ;בֹורְק ,ַעֵר ,דיִדֵי רעד דנַײרפ

 ,בג ,רַמ
 ,בֵהֹוא ,יִרֵבֲח ,יִתּודיִדְי ידַא ךעלדנַײרפ

 ביִבָח
 ,תּועְר ,תּודיִדְי יד ({) טייקכעלדנַײרפ

 הָּבִח ,תּורֵבֲח
 ,תּועָר ,תּודיִדְי יד (ן) טפַאשדנַײרפ

 הָּבִח ,תּורֵבֲח
 הָחָּפְׁשִמ ,בֹורָק רעד טנַײרֿפ
 חַמָׂש הֹיָה ,זיִּלַע הֹיָה ,ַחֹמָׂש װ ךיז ןעיירפ
 יאַנְּפ ,שָפֹח יד ({) טַײצַײרפ

 תּורֲח ,רֹורָּד ,תּויִׁשְפָח יד (}) טייקַײרפ
 תּורֲח ,רֹורָּד ,תּויִׁשְפָח יד ({) טפַאשַײרפ

 ביִבָא רעד (ןע) גנילירפ
 יִביִבֲא ידַא קידגנילירפ
 ביִבָאָּב ודַא טַײצגנילירפ

 ביִבָאָה תַפּוקְּת ,ביִבָא יד (}) טַײצגנילירפ
 רֵקֹּב ,תיִרֲָחַׁש ,רֵחַׁש רעד (ס) ןגרָאמירפ
 םֶּדְקִמ ,יֵנְפִל ,םָדֹק ודַא רעִירפ
 קיִּתַע ,םָדֹוק ידַא קידרעִירפ
 לֹאְׁשָל ַעֵדֹוי ֹוניֵאָׁש ,יִתָּפ רעד (ן) ץירפ

 ֶּדְקִמ .ןֵמְַּ יֵנְפִל ,םֶּדִקַהְב יא קיטַײצירֿפ
 יַּדִמ
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 ׁשיִדָא ;יִּפְרֶח ,ןֵנֹוצ ,רק ידַא קירירפ

 ;תּוריִרְק ,הָּנִצ ,רק יד (}) טייקירירפ

 תּוׁשיִדֲא
 ׁשֹרָק ,אֹפִק ײ ןרירפ
 ןֹואָּפִּקַה תַּדִקְנ רעד טקנוּפרירפ

 חצ ,ןֲָעַר יִרָט ייֵא שירפ
 רֶקֹּב תַחּורֲא רעד (ס) קיטשירפ
 תּוחַצ ,תּוּנַנֲעַר ,תּויִרְט יד ({) טייקשירפ
 הָמְלַע ,תֶרֶבְּג ='בג ןילַײרפ ='לרפ
 הָיׁשִק ,הָלֵאְׁש רעד ({) גערפ
 לֵאֹוׁש ,הָלֵאְׁש לָׁש -גערפ
 הָטָגיִרְפ יד (ס) עטַאגערפ

 ןֹולֵאֶׁש רעד (ס) ןגיובגערפ
 רֹקָח ,לֹאָׁש װ ןגערפ
 לֹאָׁש װ ךיז ןגערפ
 לֵאֹוׁש רעד (ס) רעגערפ
 הָלֲאְׁש ןֵמיִס רעד (ס) ןכייצגערפ
 ִנָפְצִח ,ביִלֲעַמ ,סַּג ידַא ךערפ
 הָּפְצִח ,תּוּסַּג יד ({) טייקכערפ
 רָזּומ ,יִרָכָנ ,רָז ידַא דמערפ
 תּויְרְכָנ ,תּורָז יד דמערפ
 חֵרֹוא ,יִרָכָנ ,רֵּג ,רָז רעד רעדמערפ

 תּורָזּומ ,תּייִרְכָנ ,תּורָז יד ({) טייקדמערפ
 ,תּויִרְכָנ ,תּורָז יד (}) טפַאשדמערפ

 תּורָזּומ
 הָליִלְז רעד (}) סערפ

 הָליִלְזִל םֹוקָמ יד (ס) עינרַאסערפ

 רק ,לק רֹופְּכ סָאד (ךע) לטסערפ
 ןֵנֹוצ ,ריִרָק ידַא קידלטסערפ

 הָוֲאַתְּב ַעֹלָּב ,ללָז װ ןסערפ
 הָנּוגֲה הָליִלְז סָאד ({) שינעסערפ
 אֵבֹוסְו לֵלֹוז ,ןָלֶלֹוז רעד (ס) רעסערפ
 יֵנָתְוַאַּת ,יִנָלְלֹוז ידַא שירעסערפ

 ,תּופיֵכְּת ,תּוריִדְּת יד ({) ץנעווקערפ
 הָעּונְּת ,תּוחיִכְׁש



 'צ תֹואָה רעד צ

 ָּפְסִמ יד (ן) לָאצ
 סָכָמ רעד לָאצ

 יץְניִא ,לֹוצ רעד 0 לָאצ

 ,סֶכָּמַה דֵרְׂשִמ רעד (רעטמע) טמַאלָאצ

 סֶכֶּמַה תֶקְלְחַמ
 סֵכֹומ רעד (עט) רעטמַאַאבלָאצ

 ןֹועְרָפְל ןֵּתִנ ידַא רַאבלָאצ

 הָרְפִס ,רָּפְסִמ סָאד (רעטרעוו) טרָאװלָאצ

 ,קּוּלָס ,םֹוּלִׁש ,םּולְׁשַּת יד (ןע) גנולָאצ

 לּומְג ,ןֹועָרַּפ

 םּולְׁשַּתַה םֹוי רעד (געט) גָאטלָאצ
 סֶכָמ ,סֶכָּמַה ףיִרֲעַּת רעד ({) ףירַאטלָאצ

 ןֵגָמ

 ֵרָפְסִמ ידַא קילָאצ
 ןֹועָרִּפ רַּב ידַא קילָאצ

 לֹמְּג ,ַעֹרָּפ ,קֶּלַס ,םֶּלַׁש י ןלָאצ
 ַעֵרֹוּפ ,םֶּלַׁש רעד (ס) רעלָאצ

 ןֹועָרְּפ רַּב ידַא קִיעפלָאצ

 סֶכָמ יִלְּב ,סֶכָּמִמ רּוטָּפ ידַא ַײרפלָאצ

 הָּבְרִמ ,בֵר ,רָּפְסִמְּב בַר ידִא ךַײרלָאצ
 רֶדָּג ;הָכּוׂשְמ ,ןֶסֶר יד (ןע) םַאצ

 ,רּוצִע ,הָמיִלְּב ,ןּוּסִר יד (ןע) גנומַאצ

 בּוּכִע ,רֹוצְעַמ

 בָּכַע ,רֹדָּג ,רֹצֶע ,םלָּב ,ןֵּסַר י ןעמַאצ

 קֶּפַאְתִה ,ןּסִרְתִה ךיז ןעמַאצ
 הָטיִלְּב ,זיִז ,ןֵׁש רעד (רענייצ ,ןייצ) ןָאצ

 ִיַּנִׁש- -ןָאצ
 םִיַּנִׁש אָפֹור רעד (}) טצרַאנָאצ

 צ

 ִיַנַׁש תֶׁשֶרְבִמ סָאד (ךעץלטשרעבנָאצ

 םִיַּנִׁש אֵפֹור רעד (םיריוט) רעטקָאדנָאצ

 ףּורְפִר ,ץּונְצִנ ,בּוהְבִה רעד קנַאצ

 ,ףּורְפִר ,ץּונְצְנ ,בּוהְבִה (ןע) גנוקנַאצ

 הָעיִוְג

 ףֵרְּפַר ,ףֵעְפַע ,בֶהְבַה װ ןעקנַאצ
 עֹוּג ,ְּךעָּדִה

 תּוצַנְתִה ,תּוחְּצַנְתִה ,ביִר יד (ןע) ַײרעקנַאצ

 םָסיֵק רעד (ס) רעכעטשנָאצ
 ריִעָׂש ,ׁשִיַּת רעד (ן) ּפַאצ

 תַעַלְקִמ ,הָצְוְק ,הָּמֵצ רעד (ּפעצ) ּפָאצ

 לּוחְלִח ,רּוּתִנ ,רּוּפְרִּפ רעד (ןע) לּפַאצ

 לּוחְלִח ,רּוּתִנ ,רּוּפְרִּפ יד (ןע) גנולּפַאצ

 דֵרָח ,לֶחְלַחְתִה ,סָּכְרַפ ,רֵּפְרַּפ ױ ןעלּפַאצ
 חַרק ףיִטְנ רעד (ס) ןּפָאצ

 ןֵקֹור ,בֹאָׁש װ ןּפַאצ

 זֶרְבַמ ,םֵּתְסַמ ,הָפּוגְמ רעד (ס) ןּפַאצ

 ׁשִיַּת ןֵקָז סָאד (ךע) לדרעבנּפַאצ

 הָביִאְׁש סָאד (}) שינעּפַאצ

 לע)טיִׁשְכַּת ;טּושק ,ַעּוצֲעַצ יד (ס) עקצַאצ

 (םדא-ןב

 קֵּנַּפ װ ןעקצַאצ

 רַבְּד לַע ׁשֵּגַרְתַה ,ַעְׁשֲעַּתְׁשִה ךיז ןעקצַאצ

 הָמ

 ןֵׁש תֵּיִׂשֲע ,ץירָח תַּיִשֲע יד (ןע) גנוקַאצ

 ןֵנַׁש ,ץֶרֶח ײ ןקַאצ

 רָסיֵק ,רֵצ רעד (ן) רַאצ

 סיִנְטְסַא ,ּךַר ,ןיִדָע ידַא טרַאצ

 תּוסיִנְטְסַא ,ךר ,תּוניִדֲע יד (ן) טײקטרַאצ



 ךיז ןענעבנגוצ - טיבאט

 יִרָסיִק ,יִרֵצ ידַא שירַאצ
 ףֶצֵק ,ןֹורָח ,הָמֵח ,םַעֵז רעד (ס) ןרָאצ

 סֶעֹוּכ ,ףֵצֵקְתִמ ,םֶעֹוז ידַא קידנרָאצ

 ףֵצֶק ,ןֹורָח ,הָמֵח ,םַעֵז יד גנונרָאצ

 סעָּכ ,ףצִק ,םעֶז װ ןענרָאצ

 לָׁשָמְל ליּפשַײב םוצ = ש"בצ

 לֵכֹונ ,ַעּובְצ רעד (סע) קעובצ

 יִתּועיִבְצ ,ַעּובְצ ידַא שיקעובצ
 הָּפִנֲח ,תּועיֵבְצ יד תועיבצ

 יִתּועיֵבְצ ,ַעּובָצ ידַא קידתועיבצ

 ןִיָנֲעֶמ ,דֵצ רעד (םיד) דצ

 עָּפְׁשִמ ,יִדָדְצ-דַח ידַא קידמידדצ

 רֶׁשֹי ,קֶדֶצ רעד קָדֶצ
 הֵקָדְצ יד (תו) הקדצ

 הָקָדְצ לֶׁש -הקדצ
 הקָדְצ לָׁש תֹועָמ סָאד (רע) טלעג"הקדצ

 תֵקָּדַצ יד (סעט) תקדצ

 דָחֶא לָּכ ,הֶּדִּמַה לַע רַתָי װדַא וצ

 תאֵרְקִל ,דל דַע ,-ָל ,לֶא ּפערּפ ֹוצ

 לּועָנ ,רּוגָס ּפַא וצ

 הָׁשֶּגְדַה רָתָיְּב ,בֹורָק יק וצ

 ׁשֶרֵּפ ,יִעְר ,הָאֹוצ יד האוצ

 ,לָפַׁשְו תּואֵּג רעד (ן) ץײלפּפָא ןוא-וצ
 םִי יִדֲעֹומ

 הָׁשָחָה ,זּורַז רעד (}) לַײאוצ

 ִרָּדְזִה ײ ךיז ןלַײאוצ

 ןַה רֹמָא ,ןֵהְנַה װי ןעקמָאבוצ

 ןַה תַריִמֲא ,ןּוהְנִה פָאד (}) שינעקמָאבוצ

 ןֵה רֵמֹוא ,ןֵהָנַהְמ רעד (ס) רעקמָאבוצ
 -ִל ףֶסֹונ לַּבַק ,תָפָסֹוּת לַּבַק יי ןעמוקַאבוצ

 ףֵגֲא ,ןיָנָּב תֶפָסֹוּת רעד יובוצ

 (ןינבל) ףֵסֹוה יו ןעיובוצ

 תּורְּבַחְתִה ,תּורְׁשֹקְתִה ,רֶׁשֵק רעד (}) דנובוצ

 ;(טעמולּוּפק ;ןּוּכַר ,הָנָּכְרַה רעד () גייבוצ

 ףּוּפַּכ
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 ףֹפָּכ :(טעמ) לָּפַק ;ןֵּכַר ,ןֹכָר װי ןגייבוצ

 ירחא דקיעב) הֶּלַק הָחּורַא רעד (|) סַײבוצ

 (היתש

 (היתש ירזא) הָלַק הָחּורַא לכָא יי ןסַײבוצ

 ,רּוּבִח ,רֶׁשֵק ,רּוׁשק יד (ןע) גנודניבוצ

 הָליִבְּ
 ןֵּגַע ,לֹבָּכ ,רֵּבַח ,רֶׁשֵק ,רֹׂשָק יי ןדניבוצ

 רֵּבַחְתִה ,רֵׁשֵקְתִה ךיז ןדניבוצ

 םיִקָלֲחַל טַעְמ ,רֶעְזִמ טַעְמ ודַא ךעלסיב וצ

 טיִבָע ,תיִגיִּג רעד (ס) רעבוצ

 (רונתב רשב) תָצְק ְּךֹרָח ,םֹחָׁש װ ןעניורבוצ

 (םחל תיילקל) הלְקַמ יד (ס) רעניורבוצ

 הָׁשָּנַה ,הָאָבֲה ,הָקָּפְסַה רעד גנערבוצ

 ׁשֵּגַה ,אֵבָה ,קֵּפְסַה װ ןעגנערבוצ

 תָצְקִמְּב ףּורֵׂש ,ְּךּורֵח יד (ןע) גנונערבוצ

 תָצְקַמְּב ףֹרָׂש ,ְּךֹרָח ןענערבוצ

 תֵבָּכַר רעד 60 גוצ

 תֶרָדֹוח ַחּור ,םיִצָרְּפ ַחּור רעד (ן) גוצ

 הָנָּגְפַה ,הָכּולֲהַּת רעד (}) גוצ

 הָעּונְּת ,ךּוּלֶה רעד (}) גוצ

 חֶּפְסִנ ,הָפָסֹוה ,תָפֶסֹוּת רעד (|) בָאגוצ

 חָּפְסֶנ ,םיִלְׁשַמ ,ףֶסֹונ -בָאגוצ

 סֵחַי ,הָּדְמֲע ,הָׁשיִּג רעד (}) גנַאגוצ

 ַחֵרֹואָּכ ודַא טסַאגוצ

 םיִצָרְּפ ַחּור רעד (}) טניווגוצ

 .ׁשֵגָּנַה ,שֹגָנ ,בֵרֵקְתִה װ ןייגוצ

 יָּב דּוּגֶא ,דָל רּוּבִח יד (ןע) גנורעדילגוצ

 ,יָּב דַּגַא ,-ָל רֵּבַח יי ןרעדילגוצ

 ,יָּב דֵּגַאְתה ,-םִע רֵּבַחְתִה ךיז ןרעדילגוצ

 הָאְוְׁשַהְּב דַחַיְּב ודַא ךַײלגוצ

 ׁשֹּקַה ,הֵּמַּד ,הֵוְׁשַה וו ןכַײלגוצ

 ,ֹויְמִּד ,הָאוְׁשַה סָאד (ן) שינעכַײלגוצ

 שֵּקֶה ,הָמְגָּד
 בֹחָס ,בֹנָּג װ ןענעבנגוצ
 בֵנּנְתִה ךיז ןענעבנגוצ
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 זיִרָז ,רֵהֵמְמ ,זיִזָּפ ידַא טלַײאעגוצ

 חָּפֶסִנ ,רָּבִחְמ ,רּוׁשָק ידַא ןדנובעגוצ
 ,תּורָּבַחְתִה ,רֶׁשֵק יד (ן) טייקנדנובעגוצ

 תיִׁשְפַנ תּורְׁשַקְתַה
 (ןוכנכ) רַּכַה ,הֶדֹוה ,ףֵסֹוה װ ןבעגוצ

 תֶפֶסֹוּת ,הָפָסֹוה סָאד ץכעבעגוצ

 תּוכיַּתְׁשִה ,תּוכִּיַׁש רעד רעהעגוצ

 ,םיָכּויִׁש ,תּוכיַּתְׁשִה יד (ן) טַײקירעהעגוצ

 תֹוחָּפְסִנ

 היָה ,דָל ךֵּיַש היָה ,-ֵל ּּיַּתְׁשִה וי ןרעהעגוצ
 יּב םּוׁשָר

 רָּבַחְמ ,קּודָה רֶׁשֵקְּב רּוׁשְק ידַא ןסקַאוועגוצ

 בֵסיֵה

 ךֵנַח ,תיּיַּב ,לֵּגְרַה י ןעניווועגוצ

 ליִגָר הֹיָה ,לֵּגַרְתִה ךיז ןעניווועגוצ

 הָּבִח יִרְׁשֹקְּב רָּבַחְמ ידַא ןטָאזעגוצ

 קּודָה רֶׁשֵקְּב רּוׁשְק ידַא ןָאטעגוצ ,ןוטעגוצ
 ,הָמְזְמִּב ןָנְכָתְמ ,בָׁשֲחְמ ידִא טכַארטעגוצ

 יּודָּב

 חֹונ ,יִמְׁשִר-אֹל ,יִתּודיִדְי ידַא טזָאלעגוצ

 ,הָבְרְק ,תּודיִדְי יד (}) טײקטזָאלעגוצ

 תּויַבָבְל
 חּורָס ,לֵקְלִקְמ ,שָּפַעְמ ידַא טרעגעלעגוצ

 ןּוַכְמ ,םָאְתִמ ,םיִאְתַמ ידַא טסַאּפעגוצ

 ,תּולּגַתְסִה ,הָמָאְתַה יד (}) טײקטסַאּפעגוצ

 לּוּגֶס

 תּובָצ ידַא טשטעווקעגוצ
 דַח ,דָּדֲחְמ ידַא טציּפשעגוצ
 תּוניִנְׁש ,דּודָח יד (}) טײקטציּפשעגוצ

 תּודְּתַעְתִה ,הָרָׁשְכַה ,הָנָכֲה רעד טיירגוצ

 ,הָרָׁשְכַה ,הָנָכֲה יד (ןע) גנוטיירגוצ

 תּודְּתַעְתִה

 דֵּתַעתַה ,ֹומָצַע תֶא רֶׁשְכַה ,ןֵכָה װ ןטיירגוצ

 הָבָּכְרַה יד (ןע) גנוטפערגוצ
 בַּכְרַה װ ןטפערעגוצ

 גנַאװצ -- טלַײאעגוצ

 תֶכְרַעַּמִמ קֶלֵח ,ביִּכְרַמ רעד ({) טַאדוצ |

 םיִביִּכְרַמ

 קֵּתְׁשַה ,קֵּנַׁש ,קֹנָח װי ןעשודוצ

 תּורָׁש הֹׂשָע ,הָרְזֲעְל הֹיָה י ןענידוצ

 ,הָסְחַמ ,הָטֵעַמ ,הָסְכִמ ,יּוּסְּכ רעד ({) קעדוצ

 הָכיִמְׂש ,הֶוְסַמ
 םיִׂש ,הֹטָע ,הֵּסַּכ ,הֹסָּכ װי ןקעדוצ

 הֵּוַּתְסִה ,הֵּסַּכְתִה וו ךיז ןקעדוצ

 ,אָצְמִנ ,גיֵׂשַהְל ןֵּתִנ ידַא קיטנַאהרעדוצ |

 ליִעֹומ

 ,תּואְצָּמִה יד (}) טייקיטנַאהרעדוצ

 גיִּׂשַהְל תּורָׁשְפֶא

 -ל ַעֵגֹונ ,םיִאְתַמ ידַא קיכַאזרעדוצ

 תּוכָּיַׁש ,הָמָאְתַה יד (}) טײקיכַאזרעדוצ

 םיִרָלְּדְנַס יִטּוחְּב רֹפָּת װ ןעװטַארדוצ

 רַּבַח ,לֶּיַּת טּוחְּב קֶּזַח יו ןעװעטָארדוצ |

 לֵיַּת טּוחְּב

 (ספדוהש המל ףסונ) סֵּפְדַה וו ןקורדוצ

 קֹחָּד ,ׂשֹגָנ ,ץֹחָל װ ןקירדוצ

 הָקָזְחַה ,טֶק עַגְרֶל הָזיִחֲא רעד (}) טלַאהוצ
 רּוצִע ,עַגְרֶל

 ,עַגְרֶל קֵזֲחַה ,טָק עַגְרֶל זֹחָא ײ ןטלַאהוצ

 רצֶע

 עּויַסְל הֹיָה ,רֶזֲעְל הֹיָה װ ץַײז ףליה וצ

 ליִעֹומ ,ַעֵּיַסְמ ,רֵזֹוע ידַא קיפליהוצ

 ְךֹּת ,ַעֵיַס ,רֹוָע װ ןפלעהוצ

 רּוׁשֹק ,רּוּבִח רעד ({) טפעהוצ
 רֹׂשָק ,רֵּבַח װ ןטפעהוצ
 הָעיִמְׁש ,הָנְזֲאַה ,הָבָׁשְקַה רעד רעהוצ

 | ַעֹמָׁש ,ןֵזֲאַה ,בֵׁשְקַה ײ ךיז ןרעהוצ
 ַעֵמֹוׁש ,ביִׁשְקַמ ,ןיִזֲאַמ רעד (ס) רערעהוצ

 וַּפְמַׁש ,תֹורָעְׂשִל ץיִחְרַּת רעד (}) ףייזגָאװצ

 ׁשאֹרָה ףֹפָח ײ ןגָאװצ

 הָאְּוַצ יד (תו) האווצ

 תָבְצ יד (ןע) גנַאװצ



 קייירייװצ == גנַאוט

 ץּולֶא ,חַרֹּכ ,ַחֵרְכָה ,סֶנֹא ,הָּיִפְּכ רעד גנַאוװצ

 הָּיִפְּכ תַדֹובֲע יד (ן) טעברַאגנַאװצ

 ְךֹוּתִמ דֵבֹוע רעד (ס) רעטעברַאגנַאװצ

 הָיִפְּכ
 הָבֹוח תּורָׁש יד טסנידגנַאוװצ

 םיִרְׂשֶע ווצ קיצנַאװצ

 םיִרְׂשֲעָה קֶלֵח ,םיִרְׂשֶעָה ידַא טסקיצנַאװצ

 הָּכַר הָנָבְל הָניִבְג רעד ךערָאװצ

 ףֶסּומ ,יּוּבִר ,הָלָּרְגַה ,לּוּדְּג רעד (}) סקַאװּוצ

 הָּבַרְתִה ,הֹבָר ,ףֹסָי ,לֹדָּג יי ןסקַאװּוצ

 עַגְרֶל יּוּכִח ,טָק עַגְרְל הָנָּתְמַה רעד טרַאװּוצ

 הֵּכַח ,ןֵּתְמַה יי ןטרַאװּוצ
 ,הָכָלְׁשַהְּב הָפָסֹוה יד (ןע) גנופרַאװּוצ

 ויָלְגַרְל הָכָלְׁשַה
 ,הָבָטֲהַּכ ףֵסֹוה ,תֶפֶסֹותְּכ קֹרָז װ ןפרַאוװּוצ

 בֹורְק רֵתֹוי ּלְׁשַה ,ויָנָפְל קֹרָז
 ףֶסּומ ,יּוּבִר ,לּוּדִּג רעד (}) סקּוװּוצ

 ,הָכָרְּב ,לַחַא ,לּוחֶא רעד (}) שטניוװּוצ

 בֹוט לֶּזַמ תַּכְרִּב

 בֹוט לֶּזַמ ְּךֵרָּב .ְךֵרָּב ,לַחַא יי ןשטניוװּוצ

 ,ץֵמְצַמ ,זֹמָר ,ץֹרָק יי ןעקניווּוצ

 ףֵעְפַע
 תַפָסֹוה ,לָבָּת ,לּוּבִּת יד (ןע) גנוצריוװּוצ

 םיִניִלְבַּת
 תַחַרְפִּת ,חַרָּפ ,ןָצִנ רעד טיווצ

 בֵלְבַל ,ַחֹרָּפ ,ץֶגָה יי ןעטיווצ

 ףּוצָפִצ ,ץּוּיִצ רעד (}) רעשטיווצ

 לש) ףּוצְפֶצ ,ץּוּיִצ יד (ןע) גנורעשטיווצ

 (םירופיצ

 ףֵצְפִצ ,ץֵּיַצ װ ןרעשטיווצ

 םִיַּתְׁש ,םִיַנָׁש ווצ ייווצ

 יּוַּד -ייווצ

 :הָנָק ,ףֵעָס ,ףיִעָס ,ףָנָע רעדזיד (ן) גַײװצ

 ףיִנָס ,הָקָלְחַמ ,רֹודָמ
 רֶטֹח ,הָרֹומְז סָאד (ךע) לגַײװצ
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 ֵּמַּתְשִמ ,יִעָמְׁשַמ-ּוּד ידַא קיטַײדיײװצ

 ןאָכְלּו ןאָכְל
 ,תּויָעָמְׁשַמ-ּוּד יד ({) טײקיטַײדיײװצ

 תּויִמָתְס
 יִעּובְׁש"ּוּד ידַא קיכָאוװיײװצ
 יֵפּוצְרַּכ"ּוּד ,יִדָדְצּוּד ידַא קיטַײזיײװצ

 יוד ,תּויְדָדְצ"ּוּד יד ({) טײקיטַײזיײװצ
 תּויִפּוצְרַּפ

 רֵחַא ,יִנָׁש ידַא טייווצ

 עֵּמַּתְׁשִמ ,יִעָמְׁשַמ-ּוּד ידַא קישטַײטיײװצ

 ןאָכְלּו ןאָכְל
 ,תּויְעָמְׁשַמ-ּוּד יד (}) טײקישיטַײטיײװצ

 תּויִמָתְס
 יִֹוינְׁש ינׁשִמ,יינְׁש ידִא קיטייווצ
 תיִנּׁשַהְו ,תיִנָׁש ידַא סנטייווצ

 הָיִנְׁש ידַא עטייווצ

 הָגֵרְדַּמִמ ,יִנֹוניֵּב ,יִנְׁשִמ ידַא קיגנַארטיײװצ

 הָיִנְש
 תּויִנֹוניֵּב ,תּויַנְׁשִמ יד ({) טײקיגנַארטיײװצ

 ייָנָׁש ,לּופָּכ ,יִגּוז ידַא קִיייווצ

 תּייָנְׁש ,תּוליִפְּכ יד (}) טייקיייוװצ

 םִיַּתְׁש הָעָׁש ודַא עייווצ

 לּופָּכ ,יִגּוז ידַא קידנעייווצ

 (:) םִיַתְּדַקְנ סָאד (ךע) לטניּפייװצ

 ַעּובָצ ,יִפּוצְרַּפּוּד ידַא קידמינּפיײװצ

 ,תּויִפּוצְרַּפּוּד יד ({) טײקידמינּפיײװצ

 תּועיֵבְצ
 ,דֶׁשֲח ,קּוּפְקִּפ ,קֵפָס יעד (ןע) לפייווצ

 אֵקָפְס ,שֶׂשֲח
 דּוׁשָח ,קָּפֶסֶמ ידַא טפַאהלפייווצ

 קָּפְקִפְמ ,קֶָּפִסֶמ ירא קיטפַאהלפייווצ
 תּונְקְּפְקַּפ ,תּונֵקְפַס יד (ןע) גנולפייווצ
 ׁשׁשֲח ,דׂשָח ,קּפְקַּפ ,קֵפָס װ ןעלפייווצ
 ןֵקִּפִקַּכ ,ןֵקפַס רעד (ס) רעלפייווצ
 (חגבב) םיִפְפֹוח ,םִיַלּוׁש לַעַּב ידַא קִיַײריײװצ
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 יָנֹוׁשְלּוּד ידַא קיכַארּפשיװצ

 תייִנֹוׁשְל-ּוּד יד טײקיכַארּפשיײװצ

 םיִמֹואְּת גּוז רעד (ןע) גניליווצ

 -חַא רעד (רעדירב) רעדורב-גניליווצ
 םיִמֹואְּת

 -תֹוחֲא יד (ס) רעטסעווש-גניליווצ
 םיִמֹואְּת

 ץֹּלַא ,הֹפָּכ ,סֹנָא ,ַחֵרְכַה װ ןעגניווצ

 יִדּוהְי אל תֹורָבְק תיֵּב רעד (ס) רעטניווצ

 קֶלֶס רער קיווצ
 טקְלַמ ,תֶָטֶקְלַמ רעד (ס) רעקיווצ

 ןיֵּב ,עַצְמָאְּב רעד (ס) ןשיווצ

 ןיִּב ּפערּפ ןשיווצ

 -ןיֵּב -נשיווצ
 סֵחַי ,יִדָדֲה סֵחַי יד (ןע) גנויצַאבנשיווצ

 ןיִלְמֹו
 תיִעָצְמֶא הָנָמ רעד (גנעג) גנַאגנשיווצ

 םִיַניֵּב ,ּךֹותְּב ,יִעָצְמֶא ידַא קידנשיווצ

 (הינאב) תיִעיֵבְר הָקָלְחַמ יד קעדנשיווצ

 דֹוגְרַּפ ,ץִיַח ,הָצֵחְמ רעד ({) לייטנשיווצ

 ,הָקָסְפַה ,םִיַניִּב תַפּוקְּת יד (}) טַײצנשיװצ

 הָגּופֲה

 םִיַניִּב תַאיִרְק יעד (}) ףורנשיווצ

 םִיַניֵּב תַאיִרְק אֵרֹוק רעד (ס) רעפורנשיווצ
 ִנֹוריִעדְדיִּב דא שיטָאטשנשיװצ

 דֹוּגְרַּפ ,הָצְחֶמ רעד (ן) דיישנשיווצ

 םִיַניֵּב קֵחְׂשִמ רעד (}) ליּפשנשיװצ
 הָרְׂשֶעםיִּתְׁש הָעָׁש ודַא עוולעווצ
 הֵרְׂשָע-םיִּתְׁש ,רָׂשָע-םיִנְׁש ווצ ףלעווצ

 -םיִנָּׁשַה קֶלֵחַה ,רָׂשָע-םיִנְּׁשַה ידַא טפלעווצ

 | רָׂשֲע
 תיִלְכַּת ,תֶלָעֹוּת ,הֶרָׂטַמ רעד (|) קעווצ

 תיִלְכַּת אֹלְל ,הֶרָּטַמ אֹלְל ידַא זָאלקעווצ
 תּויְלְכַּתְניֵא יד ({) טײקיזָאלקעװצ
 יִתיִלְכַּת ,יִּתְלַעֹוּת ידַא קיסעמקעווצ

 סױטשנעמַאזוצ -- קיכַארּפשיײװצ

 ,תּויִּתְלַעֹוּת יד (}) טייקיסעמקעווצ

 תּויְתיִלְכַּת
 הָריִפְתִל טּוח צמ ןרעווצ

 תּובּיַחְתִה ,הָחָטְבַה רעד (|) גָאזוצ

 בּיַחְתִה ,ַחֵטְבַה ײ ןגָאזוצ
 הָוקִּת ןֵתֹונ ,ַחיִטְבַמ ידַא קידנגָאזוצ

 ,הָז םֶע הֶז ,דַחיְּב ,וָּדְחַי ודַא ןעמַאזוצ

 ,ףּוּסֲאְּב ,הֶז םִע הֶז ,וָּדְחַי ונָאק ןעמַאזוצ

 אָּהְוַצְּב
 ,הֶּלֲעְּפ ףּוּתִׁש יד (}) טעברַאנעמַאזוצ

 אָּתְוַצְּב הָדֹובֲע
 דֹבֶע ,הֶּלֶעְּפ ףֵּתַׁש װ ןטעברַאנעמַאזוצ

 אָּהְוַצְּב
 הָכיִלֲה ,וָּדְחַי הָכיִלֲה רעד גנַאגנעמַאזוצ

 אָּחְוַצְּב
 הֶז םִע הֶז ּךלָה ,וָּדְחַי ּךלָה װ ןײגנעמַאזוצ

 לכה) הָציִחְל ,הָסיֵחְּד רעד גנַארדנעמַאזוצ

 (דחיב

 ,תּוכָּיַש ,הֵּקִז ,רֶׁשְק רעד (}) גנַאהנעמַאזוצ

 סֵַחַי
 ,שָּגְפִמ ,הָׁשיִגְּפ רעד (}) ףערטנעמַאזוצ

 סֶנּכ ,סּוּנּכ

 ,שֵגָּפה ,שָֹּפ װ ךיז ןפערטנעמַאזוצ

 סֵּנּכְתִה
 ָךּוּתִּפ ,גּוּזִמ ,בּוּבְרֶע רעד שימנעמַאזוצ

 ְךתָּפ ,גּזַמ -בַּבְרַע װ ןשימנעמַאזוצ

 םּואֵּת ,ןֹויְמִּד ,הָלּוחְּת רעד לַאפנעמַאזוצ
 תּוטְסֹומְתִה םיִרְקִמ

 לּוח ;טְטֹומְתִה ו ןלַאפנעמַאזוצ

 הָפֵסֲא ,הָדיֵעְו ,סֶנָּכ רעד (ן) רָאפנעמַאזוצ
 ,דַעַוְתִה ,סֵּנַּכְתִה װ ךיז ןרָאפנעמַאזוצ

 ףֶּסַאְתִה

 ,דּוגִנ ,תּוׁשְּגַנְתִה רעד ({) סױטשנעמַאזוצ

 קָבֲאַמ ,ְּךּוסְכִס



 ןפיולוצ -- ךיז ןסױטשנעמַאזוצ

 ,לקָּתִה ,ׁשֶּגַנְתִֶה װ ךיז ןסױטשנעמַאזוצ

 םֵחָּלִה
 ןּומְזִּפ רעד גניזוצ

 לּוּפָט ;הָּיִאְר רעד (ןע) עזוצ

 ,ויָניֵע ֹומְּב הֹאָר ,הֵּיִאְר דע הֶיָה װ ןעזוצ

 לֵּפַט ;הֹפָצ

 ףיִקְׁשַמ ,הָפֹוצ ,הָּיִאָר דַע רעד (ס) רעעזוצ

 ,הָפָסֹוה ,תָפָסֹוּת ,רּוּבִח יד (ןע) גנוצעזוצ

 -דַי לַע הָבָׁשֹוה

 ףֵסֹוה ; ידי לַע בֵׁשֹוה ,ףֵסֹוה ,רֵּבַח װ ןצעזוצ

 סּופְּד רּוּדָסְּב

 ןֵמְזִל בֵׁשֵיְתִה ,"די לַע בֵׁשֵיְתִה ײ ךיז ןצעזוצ

 הָמ
 ףֶּפַג ,קֹבָח ,קֵּבַח װ ןעילוטוצ

 קֵּפַרְתִה ,קָּבַחְתִֶה ײ ךיז ןעילוטוצ

 ,הָאָצְקַה ,בּוצק ,הָבָצְקַה יד (ןע) גנולייטוצ

 הָׁשָרְפַה

 ׁשֶרֶפַה ,הֵצְקַה ,ּבֵצְקַה  ןלייטוצ

 הָנָׁשְלַה ;הָׁשֶּנַה ,הָאָבֲה יעד (ן) גָארטוצ
 ןֵׁשְלַה :ׁשֵּגַה ,אֵבָה ײ ןגָארטוצ

 ,הָלּוּבְחַּת ,הָאָצְמַה רעד (}) טכַארטוצ

 רֶׁשָק ,הָּמִזְמ
 רֹׂשָק ,םֹמָז ,לֵּבְחַּת ,אֵצְמַה יי ןטכַארטוצ

 רֶׁשֵק
 ,הָלּוּבְחַּת ,הָאָצְמַה יד (|) שינעטכַארטוצ

 הָּמֵזְמ
 ןֹוחָטְּב ,תּונָמיֵהְמ ,ןּומַא רעד (ןע) יורטוצ

 הָסיִנְּכ ,הָׁשיִּג ְּךֵרָּד ,הָׁשיִּג רעד (ן) טירטוצ

 תֶׁשֶגָל ןֵּתִנ ,ׁשֹוגָנ דא ךעלטירטוצ

 הֹתָׁש ,(הליכא םע דחיב) הֹתָׁש װ ןעקנירטשוצ

 םיִּיַחְל
 ,(קסעל ,הלועפל) הָלּוחָּת יד (ןע) גנוטערטוצ

 הָכיֵרְּד ;תּונְנֹוּכְתִה

 ;ׁשֵגָּנִה ,ׁשגָנ ,ןֵנֹוּכְתִה ,לֵחְתַה יי ןטערטוצ

 ְךרָּד
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 ,ׁשּוחָנ ,ןֹוצָר תֵעָּבְׂשַה יד (ןע) גנופערטוצ

 הָעיִלְק
 הָֹח ,ׁשַחַנ ,ןֹוצָר ַעַּבְׂשַה װ ןפערטוצ

 ַעֹלַק ,ׁשאֹרֵמ

 קֵּדַה ,רֹׂשָק ,רֵּבַח װ ןעּפעשטוצ

 קיִצִמ ,חַרֹט ,דֶרֶטֶמ יד (ן) שינעּפעשטוצ

 ףּוׁשְּכ ,םֶסֶק רעד (ס) רעביוצ

 תּופְׁשַכְמ ,םֶסֶק רעד (ןע) ַײרעבױצ

 ףֵׁשַּכ ,םָּסִק ,םֹסָק װ ןרעביוצ

 ,ןָפְׁשַכְמ ,ףֵׁשַכְמ ,םֵסֹוק רעד (ס) רערעביוצ

 ףֶׁשַא
 הָּבְלַּכ יד (}) גיוצ

 תיִציִצ ,הָציִצ רעד (ן) טיוצ

 תֹוציִצ אֵלָמ ידַא קיטיוצ

 םֶלָּב ,גָיס ,רֵָּג,ןֶסֶר יי (ןע) םיוצ
 רֹוצְעַמ
 םלָּב ,רֹצֲע ,בֵּכַע ,רֹדָּג ,ןֵּסַר װי ןעמיוצ

 קּפַאְתִה ,ןֵּסַרְתִה װ ךיז ןעמיוצ

 לֹזָג ,ףֹטָח יו ןּפַאכוצ

 תּוּבִרִּת ,לּוּדִּג יד/רעד (}) טכוצ

 תֶרֶּדְסְמּו הֶאָנ הָׁשִא יד (}) טכוצ

 חֶּפְסִנ ,תֶפֶסֹוּת ,הָפָסֹוה רעד (}) גָאלוצ

 תּוׁשר ,בֵרֵקְתִהְל תּוׁשְר רעד (}) זָאלוצ

 הָסיֵנְּכ
 לֵּבַקְתֶה ,סֵנְּכַה ,בֵרָקְתִהְל הֵׁשְרַה ײ ןזָאלוצ

 תַעַּבַה לַע
 יִדָי לַע בֹנָּג ,בֹנּג ,בֹחָס װי ןענעכטַאלוצ

 הָכיִׁשְמ
 אֵלְטַה ,אֶּלַט װ ןעטַאלוצ

 סיִעְכַהְל רעד ({)סיעכהלוצ

 סיִעְּכַהְל הֶׂשֹוע ,זיִּגְרַמ ידַא קידסיעכהלוצ

 יִאקְוַּד רעד (סע) קינסיעכהלוצ

 קּּנִ ,קּוּנְזְּב תּובְרָקְתִה רעד (}) ףיולוצ

 הָרָּטַמְל
 הֶרָּטַמְל קּונִז ,קּוּנִזְּב בֶרֵקְתה י ןפיולוצ
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 ,-ֵׁש םּוׁשִמ ,דָׁש יֵנְּפִמ ,לֵלְגִּב ּפערּפ בילוצ

 לגָרְל ,יֵׁש ןֶויִּכִמ
 ףֶסּומ ,תֶפֶסֹוּת ,הָפָסֹוה רעד (ן) גיילוצ

 -לַע םיִׂש ,"לַע ַחֶּנִה ,ףֵסֹוה װ ןגיילוצ

 (הרצק החונמל בֹכָׁש וװ ךיז ןגיילוצ

 םֵחַל ,םָחֶלֶה ,הָמָחֶלַה רעד ({) טיילוצ
 הָמָחְלַה יִדָי לַע הֵחַא ,םָחְלַה ײ ןטיילוצ

 הָביִכְׁש ,תיִקְלָח הָריִגְס רעד (ןע) ןעלוצ

 הָרָצְק הָחּונְמִל
 תיִקְלֶח הָריִגְס רֹגָס װי ןענעלוצ

 תיִפֹוס ודַא טצעלוצ

 בֹנָּג ,בֹחָסװ ןענעחקלוצ

 הָזְל םעד וצ =םוצ

 םחָס ,לֹעָנ ,ּרֹגָס װ ןכַאמוצ

 בַּנַא ,םַעַפְּב םַעַפְּכ ,םִיִמָעְפִל ױדַא לָאמוצ
 אָחְרֹוא

 יִנֵׁשַה םֹוּיַּב ,תֶרָחָּמַל ּודַא סנגרָאמוצ

 ,בּוּבְרֶע ,הָגיִזְמ ,ליִלְּב רעד (ן) שימוצ

 הָליִהְמ
 ,גּוּזִמ ,תָבֹרֲעַּת יד (ןע) גנושימוצ

 הָליִהְמ
 גֹוָמ ,לֹהָמ ,בֵּבְרַע װ ןשימוצ

 רֵתֹוּיַה לָכְל ודַא ןטסניימ םוצ

 לֹּכ םֶדֹק ,הָּלֶחְּתַכְל ודַא ןטשרע םוצ

 יֵלוצ ןוצ

 םיִרְמְסַמְּב רּוּבִח ,רּוּמִס יד (ןע) גנולגָאנוצ
 םיִרְמְסַמּב רֵּבַח ,רֵמְסַמ װ ןעלגָאנוצ

 הָלְיַּלַּב ,בֶרֶעָּב ודַא סטכַאנוצ

 יֵוְל םֵׁש ,יּונְּכ רעד (ןעמענ) ןעמָאנוצ

 ןֹוׁשָל יד (רע ,ןע) גנוצ

 ָּכְרְמִּב ,זּוּכְרְּב ,ףּוּסֶאְּב ונָאק ףיונוצ

 דָחֶא םֹוקָמֶל ףֹׂשָנ וניא/ידַא ןזָאלבפיונוצ

 תּוטְטֹומְתֶה רעד (}) ךורבפיונוצ
 טְטֹומְתָה װ ןכערבפיונוצ

 ףּוּסֲא ,זּוּכִר רעד (ןע) גנערבפיונוצ

 ןפערטפיונוצ -- בילוצ

 ,דָחֶא םֹוקָמְל אֵבָה ,זֵּכַר יי ןעגנערבפיונוצ
 ףֹסָא

 ָּכְרְמִּב הָליִהְמ רעד (|) סָאגֿפױנוצ

 גֹזָמ ,זָּכַרְמִּב להָמ װ ןסיגפיונוצ
 ,הָליִהְמ יִדָי לַע רֵּבַחְּתִה װ ךיז ןסיגפיונוצ

 הָגיִזְמִּב בַּבְרַעְתִה ,גּזַמְתִה
 רָּבִחְמ ,דַחַיְּב םֵקְרִמ ידַא ןטּפָאהעגפיונוצ

 ּוחָא ,דֲָּאְמ
 ָּכַרְמ ,םָּנִכְמ ,ףֶסֶאָנ ידַא ןפרָאװעגפיונוצ
 ְךִֶּסְמ ,רָּבִחְמ ,בָּכְרִַמ דא טצעזעגפיונוצ

 םיִאָלְט אָּלֶטְמ ידַא טעטַאלעגפיונוצ
 ָּכַרְמ ,סָּנִכְמ ,ףֶסֶאָנ דא ןעמונעגפיונוצ
 ,ץּוחָל ,סּוחְּד ,קּוחָּד דַא טמעלקעגפיונוצ

 קָּדֲהְמ
 לָּגְלִגְמ דא טלָארעגפיונוצ

 ּוׂשָע ,רָּבִחְמ ,בָּכְרִמייַא טלעטשעגפיונוצ

 הָציִחְל ,הָסיֵחְּד ,הָקִיחְּד רעד קירדפיונוצ

 קֵּדַה ,ץחֶָל ,סֹחָּד ,קֹחְּד װ ןקירדפיונוצ
 רֹׂשַק ,לֶיַּת טּוחְּב רֵּבַח וו ןעלטערדפיונוצ

 תֹוּכַסְּב

 דּוּגִא ,רּוׁשק ,רּוּבִח רעד (ן) טפעהפיונוצ

 דֵּגַא ,רֹׁשָק ,רֵּבַח י ןטפעהפיונוצ
 ץּוּבק ,סּוּנָּכ ,ףּוּסֶא רעד (ןע) למַאזפיונוצ

 ,סֶנָּכ ,הָפֵסֲא יד (ןע) גנולמַאזפיונוצ
 ץּוּבק ,תּופָּסַאְתִה

 ץֵּבִק ,סּנַּכ ,ףסָא י ןעלמַאזפיונוצ

 ,ֵּנַּכְתִה ,ףֵּסַאְתִה ײ ךיז ןעלמַאזפיונוצ

 רֵּבַטָצִה ,ץֵּבַקְתִה

 דַּכַל ,בֵּכְרה ,בֵׁשֹוה װ ןצעזפיונוצ

 םיִרֵבֲח הֵׂשָעַה ,דֵּדיְתִה ךיז ןרבחפיונוצ
 ,תּוׁשְגַנְתִה ,תּוׁשְגֶּפִה רעד ףַארטפיונוצ

 הָמָאְתַה
 ,תּוׁשְגַנְתִה ,תּוׁשְגָּפַה רעד (ן) ףערטפיונוצ

 הָמָאְתַה
 םִאְתַה ,ׁשֵּנְפַה װ ןפערטפיונוצ



 ןצַארקפיונוצ -- ךיז ןפערטפיונוצ

 שֶּגַנְתִה ,לֵקָּתִה ,ׁשֶגָּפִה װ ךיז ןפערטפיונוצ

 הֵאָרְֶה
 ,הָריִהְנ ,תּולֲהַקְתֶה רעד (}) ףיולפיונוצ

 תּופְּסַאְתִה
 (הצירב) ףֶּסַאְתִה ,לֵהֵקְתִה ךיז ןפיולפיונוצ

 זָכָר ,תֶלֹּבִס ,לּוּפק רעד (}) גיילפיונוצ

 תֶלֹּבִסְּב ףֵּתַׁש ,לָּפִק יי ןגיילפיונוצ

 ףֵּתַּתְׁשִה ,לֵּפִקְתִה ײ ךיז ןגיילפיונוצ

 תֶלְֹּסְּ
 הָליִהְמ ,גּוּזִמ ,בּוּבְרִע רעד (ן) שימפיונוצ

 לֹהָמ ,גֶּזַמ ,בֵּבְרַע װ ןשימפיונוצ
 גְּזַמְתִה ,בַּבְרַעְתִה ךיז ןשימפיונוצ

 הָריִפְתִּב רּוּבִח ,יּוחא רעד (ןע) יינפיונוצ

 הָריִפְתִּב רַּבַח ,הָחַא װ ןעיינפיונוצ

 רֵּבַחְתִה ,הָחַאְתֶה װ ךיז ןעיינפיונוצ

 הָריִפְתִּב
 ,רּוּגַא ,הָריִבְצ ,ףּוּסֶא רעד (ןע) םענפיונוצ

 ץּוּבק ,הָסָנְכַה ,זּוּכִר
 זַּכַר ,רֹגָא ,רֹבָצ ,ףֹסָא װי ןעמענפיונוצ

 ץַּבַק ,סֵנְכַה

 ,רֵּבַטְצֶה ,ףֵּסַאְתַה װ ךיז ןעמענפיונוצ

 ץֵּבִקְתִה ,סֶּנַּכְתִה

 ּוַז ,םֵאָּת ,םֵאְתַה ײ ןסַאּפפיונוצ

 הָמָאְתַה ,רּוּבִח ,גּוּוִז רעד (}) רָאּפפיונוצ

 ְךַַּׁש ,רֵּבַח ,םֵאְתַה ,גּוז ײ ןרָאּפפיונוצ

 ְךְַּׁשִה ,רֵּבַחְתִה .בּוְַּזִה יי ךיז ןרָאּפפיונוצ

 ,רָבָׁש ,תּוטְטֹומְתִה רעד (|) לַאפפיונוצ

 הָרְקִּמַהדַי;ןֹימִּד הָלּוחְת ויְָּחַּ הָליִפְנ
 ;ויָּתְחַּת לֹפָנ ,טֵטֹומְתִה װ ןלַאפפיונוצ

 לֵּבְקַה ,ןֵמְז ֹותֹואְּב ׁשֵחַרְתִה
 א ןִֵמָז ֹותֹואְּב ׁשֵחַרְתִה ךיז ןלַאפפיונוצ

 טֵטֹומְתִה :םֹוקָמ ֹותֹואְּב
 הָפֵסֲא ,הָדִיֵעְו ,סֵנָּכ רעד (}) רָאפפיונוצ

 ףֵּסַאְתִה ,דֵעַוְתֶה ,סָּנַּכְתִה ךיז ןרָאפפיונוצ

 הֶזָל הֶז הָאָבֲה ,הָׁשָּגְפַה רעד (ן) ריפפיונוצ

280 

 הֶזָל הֶז אֵבָה ,ׁשֵּגִפַה װ ןריפפיונוצ
 ,תּורּנַּתְׁשִה ,רּוּזִׁש רעד ({) טכעלפפיונוצ

 עַלְק
 ַעלְק ,רֶּזַּתְׁשִה ,רֹוָׁש װ ןטכעלפפיונוצ

 ,תְּצְּוַּכְתִה ,ץּוּוְּכ רעד (ןע) יצפיונוצ
 תּומְצְמַטְצִה ,םּוצְמִצ

 הֵצֵמ ,םִצְמַצ ,ץּוַּכו ןעיצפיונוצ

 ,םצְמַטְצִה ,ץּוַּכְתִה װ ךיז ןעיצפיונוצ

 הֵצֵמְתִה

 ,הָסיִחְּד ,קּוּדִה רעד ({) שטעווקפיונוצ

 הָציִחְל
 ץֹחָל ,סֹחָּד ,קֵּדַה װ ןשטעווקפיונוצ

 ץֵחָּלִה ,סֵחָּדִה װי ךיז ןשטעווקפיונוצ
 ,תּוסְּנַּכְתֶה ,סֶנֶּכ רעד (ןע) םוקפיונוצ

 תּודֲעַוְתִה ,תּופְּסַאְתִה

 דַעַוְתִה ,ףֵּסַאְתִה ,סֶּנַּכְתִה ךיז ןעמוקפיונוצ

 הָריִגְס יד (ןע) גנורעמַאלקפיונוצ

 םִיַחיִרֲא ,קֵּדַהְמִּב רּוּבִח ,םִיַרְגֹוסְּ
 רֵּבַח ,םִיַרְגֹוסְּב רֹגָס װ ןרעמַאלקפיונוצ

 קֵּדַהְמִּב

 ,ץּוּבק ,טּוּקִל ,ףּוּסֶא רעד (}) בַײלקפיונוצ

 הָריִבְצ ,ףיִסָק ,רּוּגֶא
 ,רֹגָא ,ץֵּבַק ,טקָל ,ףסָא װ ןבַײלקפיונוצ

 רֹבֶצ ,ףֹטְק ,טְקָל
 ,ץֵּבַקְתִה ,ףֵּסַאְתִה ױ ךיז ןבַײלקפיונוצ

 דֵעֵוְתִה

 הָקָּבְדַה יִדָי לַע רּוּבִח רעד (ן) ּפעלקפיונוצ
 ידי לַע רַּבַח ,דֵחּיְּב קַּבְדַה ײ ןּפעלקפיונוצ

 ָקָּבְדַ
 ,טּומק ,לּוּפק רעד- (}) שטיינקפיונוצ

 הָטיִמְק
 טֵּמַק ,לֵּפַק װי ןשטיינקפיונוצ
 לֵּפִקְתֶה ,טֵּמַקְתֶה װ ךיז ןשטיינקפיונוצ

 תֹויִרֲאְׁש ףּוּסֶא רעד (|) ץַארקפיונוצ

 תֹויְרֲאְׁש ףסָאװ ןצַארקפיונוצ
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 סּּנִּכ ,הָאירק ,ןּוּמִז רעד ({) ףורפיונוצ

 סֶּנַּכ ןֵּמַז ,אֹרְק װ ןפורפיונוצ
 הָזָזֲה ִדָי לַע וָּדְחַי זּוּכְר רעד ({) קורפיונוצ

 הָזְזֲה יִדְי לַע וָּדְַי זַּכַר װ ןקורפיונוצ

 הָּמְזְמ ,הָיְנּונְק ,תּורְבָּךִה רעד ({) דערפיונוצ

 ,הָיְנּונְק הֹׂשָע ,רֵבָּדִה װ ךיז ןדערפיונוצ

 רֶׁשָק רֹׂשָק
 ,םּוּכִס ,בּוׁשְח יד (ןע) גנונעכערפיונוצ

 (תוריפס) רּוּבִח

 רָּבַח ,םָּכַס ,בֵּׁשַח װ ןענעכערפיונוצ
 (תוריפס)

 ,תּולקּתִה ,תּוׁשְּגַנְתִה רעד ({) סיוטשפיונוצ

 הָקיִחְּד ,הָסיִחְּר
 קֹחּד ,סחָּד װ ןסיוטשפיונוצ
 לֵקָּתִה ,ׁשֵּגַנְתִה ךיז ןסיוטשפיונוצ

 רֵּבַח ,הָחַא ײ ןעוועקוטשפיונוצ
 ,ףּורֵצ ,ְּךֶרֲעַמ ,רּוּבִח רעד (}) לעטשפיונוצ

 הָבָּכְרַה ,בֵּכְרֶה
 בֵּכְרַה ,ףֹרָצ ,ְּךֹרֶע ,רֵּבַח וי ןלעטשפיונוצ

 ,תּונְזַמְתִה ,גּוזִמ רעד (|) ץלעמשפיונוצ
 דּוּכִל ,הָּסַמֲה ,הָגיִזְמ

 דָּכַל ,סֵמָה ,גֵּזַמ װ ןצלעמשפיונוצ
 ,בֵרָעְתִה ,גֶּזַמְתִה װ ךיז ןצלעמשפיונוצ

 ָּכַלְתִה
 ליִעֹומ ּפערּפ ץונוצ

 ליִעֹומ הֹיָה ,תֶלָעֹוּת אֵבָה יװ ןעמוק ץונוצ

 קֵּפַרְתִה ,-לֶא דֵמָצִה װ ךיז ןערונוצ

 הָתָּצַה רֶמֹח רעד רעטנוצ

 תֶרֶמְסַמ יִדָי לַע רֵּבַח ,רֵרְמַס װ ןעוועטינוצ

 הָנָּכְרַה ,הָּיִטְנ ,הֶיָּטַה ,יּוּטִה רעד (}) גיינוצ

 ׁשאֹר ןֵּכְרַה ,הֹטָנ ,הָּטַה ײ ןגיינוצ

 ליִעֹומ ּפערּפ ץינוצ

 ,הָליִסְּפ ,לּוׁשְּב יד (ןע) גנוכַאמ-טשיניוצ

 הָרָפֲה
 רֵפָה ,לֹסֶּפ ,לֵּטַּב װ ןכַאמ-טשינ-וצ

 ן

 סנסופוצ -- ףורפיונוצ

 0 ה ,הָליִלְׁש ,הָלָּבַק ,הָחיִקְל רעד (ןע) םענוצ

 | ׁשֹכָר

 יַוְל-םֵׁש ,יּוּנָּכ סָאד (}) שינעמענוצ

 סָאָמְתִה ,סֵאָּמִה װ ךיז ןסעוצ

 ,לֹּכ תיִׁשאֵר ,תיִׁשאֵר ּפערּפ טשרע וצ

 םֶדֹוק

 טּורַמ ,הָכיִׁשְמ ,הָטיִבְצ רעד (}) ּפוצ

 ,תּולּגַּתְסִה ,הָמָאְתַה יד (ןע) גנוסַאּפוצ

 ןּונְוִּכ ,לּוּגִס

 נַּכְתִמ ,הָמָאְתַהְל ןָּתנ ידִא קיסַאּפוצ
 ןֵנוַּכ ,לֵּגַס ,םֵאְתַה ײ ןסַאּפוצ

 ֹומְצַע תֶא םֵאְתַה ,לֵּגַּתְסִה ײ ךיז ןסַאּפוצ

 ;טּושק תַפְסֹוה ,יּוּפִי ,טּוׁשק רעד (ן) ץוּפוצ

 רּוּזִח

 טּושק ףְסֹוה ,טְׁשק ,הֶּפַי װ ןצוּפוצ

 רֶּזַח ,רֹזָח ךיז ןצוּפוצ

 טבֶצ ,ְךֹׁשָמ ,שלָּת ,טֹרָמ ײ ןּפוצ

 ֹוא ןיִּד-קַסְּפ תַאָצֹוה יד (ןע) גנונעקסּפוצ

 תּורְרֹוּב-קֵסְּפ

 -קַסְּפ ֹוא ןיִּד-קַסְּפ אֵצֹוה װ ןענעקסּפוצ

 תּורְרֹוּב

 עַבְצ ףֵסֹוה ,םַעֵט ףֶסֹוה ,לֵּבַּת י ןעווַארּפוצ

 ןֵגַט ,ךֹבָר װ ןעלגערּפוצ

 תַעְׁש ,לֵרָוּג ,לָּזַמ ,הָרְקִמ רעד (|) לַאפוצ
 רֶׁשֹּכ

 (הליל) דֹרי ,(וילגרל) לֹפָנ ,לֵּפַנְתֶה ו ןלַאפוצ
 תּובְרִקְתִה ,(בכרל) הָׁשיִּג רעד (}) רָאפוצ

 (בכרב)

 ,עַבָצ תַפָסֹוה ,עַבָצְּב ןּוּקִּת רעד (}) ברַאפוצ
 תֹויִד

 ,ַעֹבָצ ,עַבָצ ףֵסֹוה ,עַבָצ ןֵּקַּת װ ןברַאּפוצ

 תיַד

 (בכרב) בֶרֵקְתִה וו ןרָאפוצ

 לֶגְרָּב פערּפ סופוצ

 תֹולְּגְרַמְל ,ויָלְגַרְל ױדַא סנסופוצ



 ןּפעלקוצ -- ריפוצ

 ,םיִכָרְצִמ ,הָלָבֹוה ,הָקָּפְסַה רעד ({) ריפוצ

 דֹויִצ

 דָיַצ ,אֵצְמַה ,לֵבֹוה ,קֵּפַס װ ןריפוצ

 ףֶטֶׁש ,םֶרָז ,תּואָּג רעד (}) סולפוצ

 הָׁשיִג ,ףֶעיִּב תּובְרָקְתִה רעד (ןע) ילפוצ

 סִיַט יִלְּכִל
 סּוט ,ףֶעיִּב בֶרֵקְתִה װ ןעילפוצ

 יּופָצ אל ,יִרְקִמ ידַא קילעפוצ

 גְגֹוׁשְּב ,הֶרְקְמְּב ודַא קילעפוצ

 ,קּודִה ,קּוּזִח יד (ןע) גנוקיטסעפוצ

 הָעיִבְק ,הָדָמְּצַה
 ַעֹבִק ,דֵמּצַה ,קֵּדַה ,קֶּזַח י ןקיטסעפוצ
 ַחֵמָׂש ,ןֹוצָר עַבְׂש ,הָצְרְמ ידַא ןדירפוצ

 ,גָנֹע ,ןֹוצָר תַעיִבְׂש יד ({) טייקנדירפוצ

 הָחְמִׂש ,הָוְֶח ,הָאָּנַה
 תַעיִבְׂש ,קּוּפִס יד (ןע) גנולעטשנדירפוצ

 ַחּור-תַרֹק תַמיִרְּג ,ןֹוצָר

 עיִּבְׂשִמ ,קֵּפַסְמ דא קילעטשנדירפוצ

 תַעַּרַה תֶא ַחיִנֵמ ,ןֹוצָר
 תַרֹק םֹרָּג ,ןֹוצָר ַעֵּבְׂשַה ו ןלעטשנדירפוצ

 ַחּור

 ןֹוצָר ַעֹבָׂש ,קֵּפַּתְסִה װי ךיז ןלעטשנדירפוצ

 ,(וכו ,םחל) הָּיִלְק ,יּוּלק יד (ןע) גנושירפוצ

 ןּונֲעַר
 ןנער ,הלָקװ ןשירפוצ

 תֶפֶסֹוּת ,ףֶסֹונ םּולְׁשַּת רעד ({) לָאצוצ
 םּולְׁשַּת

 םּולְׁשַּת םַּלַׁש ,םּולְׁשַתְל ףֵסֹוה ײ ןלָאצוצ

 ףֶסֹונ
 ַחֹּכ ,םָסֶק ,יּוּתִּפ ,הָכיִׁשְמ רעד (ןע) יצוצ

 הָעיֵבְּת ,ְּךֵׁשֹומ

 0 םֶסֶק ,יּוּתּפ ,הָכיֵׁשְמ יד (ןע) גנויצוצ

 הָעיִבְּת

 ינָּנִ ,םיִסְקַמ ,ְךֵׁשֹומ ירַא קיאיצוצ ,קִייצוצ
 הָכיֵׁשְּמַה ַחֹּכ ,ְּךֵׁשֹומ ַחֹּכ רעד (תו) חּכ -יצוצ
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 ַעֹבֶּת ,םֹסָק ,בֵל ְךֹשָמ ,ְּךׂשֶמ װ ןעִיצוצ

 קֹוניִּת ,הָחְרִּפ רעד (סע) קיצוצ

 םיִנָּפַ יִריִרְׁש תיִוֵע ,תיִוֲע רעד (ן) קוצ
 ('וכו הסרפ) רָמְסַמ ,קָּתַר ,ְךֵּתַר װ ןעווָאקוצ

 הָטֶּמַה ׁשאֹרְּב ודַא סנּפָאקוצ

 הָטִּמַה ׁשאֹר רעד סנּפָאקוצ

 ,הָקיְחְּד ,קּוּדִה ,הָציִחְל רעד (}) שטעווקוצ

 הָסיִחְּד
 קֶצָה ,סחָּד ,קֹחָּד ,קֶּדַה ,ץֹחָל װ ןשטעווקוצ

 ,הָּיִלֲע ,לּובְּג ; הָׁשיִּג ,הָאיִּב רעד (ןע) םוקוצ

 הָעֶּגַה ;הָפְסֹוה
 ,ףֵסֹוּתִה ;לֵּדַּג ;ׁשגָנ ,בֶרֵקְתִה װ ןעמוקוצ

 ַעֵּגַה

 דיִתָע ןַמְז ,דיִתָע יד ({) טפנוקוצ

 דיִתָע לָׁש ,יִדיִתַע ידַא קיטפנוקוצ

 ַחַּגְׁשַה ,לֵּכַתְסִה ,ןֵגֹוּבְתִה י ןקוקוצ
 םיִׂש ,ַחֵּגְׁשַה ,לֵּכַּתְסִה ,ןְנֹוּבְתִה י ךיז ןקוקוצ

 בל
 הֵּיִאְר דַע ,הָפֹוצ רעד (ס) רעקוקוצ

 ,תֶלָׁשְלַׁשְּב הָריִגְס יד (ןע) גנולטייקוצ

 תֶלָׁשְלַׁשְּב הָריִׁשְק
 רֹׂשָק ,תֶלָׁשְלַׁשְּב רֹנָס װי ןעלטייקוצ

 תֶלָׁשְלַׁשְּ
 תּונְגַטְצִה ,תּורְרְקְתִה יד (ןע) גנוליקוצ

 ןֵנַצ ,רֶרָקײ ןליקוצ
 ַטְצִה ,רֶרָקְתִה יי ךיז ןליקוצ
 תַאיִחְמ ,דָי תַעיִקְּת יד (ןע) גנוּפַאלקוצ

 (תלד) הָקיְרְט ;רּומְסִמ :םִיַּפַּכ

 ;רֵמְסַמ :ףַּכ אֹחָמ ,דָי ַעְקֶּת װ ןּפַאלקוצ
 (תלד) קֹרָט

 גּוָז הָריִחְּב ,הָרָירְּב רעד (ן) בַײלקוצ
 גְּוַז ,רֹחָּב ,רֹרָּב װ ןבַײלקוצ

 לּוצְלִצ תַמיִעְנִּב הֹוָל ,ןֵּפְלַט װ ןעגנילקוצ

 הָציִעְנ ,הָדָמּצַה ,הָקָבְדַה רעד (ן) ּפעלקוצ
 | ץֹעֶנ ,דֵמְּצַה ,קֵּבְדַה יי ןּפעלקוצ
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 דַמָצִה ,קֵבָּדִה װ ךיז ןּפעלקוצ

 ,ֹויְמִּד ,שּוּרִח ,הָאָצְמַה רעד ({) רעלקוצ
 אָתּודְּב : תיִלְגַּת

 הֹדָּב ;הּלַּג ,ׁשֶּדַח ,אֵצְמַהװ ןרעלקוצ
 תֹועּונְּת הֹׂשֲע ,(םינפה ירירש הֵּיַעְתֶה װ ןקוצ

 תֹויִתיִוֲע
 תֶקֹרְסִּת רעד (ןע) םעקוצ

 תֶקֹרְסִּת הֹׂשָע ,קֵרָס װ ןעמעקוצ

 תֶרָּכִס ,תּוקיִתִמ ,רָּכֶס רעד רעקוצ

 רָּכִס קֶלֶס רעד (סע) קירוב-רעקוצ
 ,ןיִפּוּת ,םיִניִפּוּת סָאד סקעבעג-רעקוצ

 האפ
 הָירָּכִס סָאד (ךע) לרעקוצ

 ןיִפּוּת ,ןָנְבִל רעד (רע) ךעקעל-רעקוצ

 תֶרָּכְסִמ יד (ס) עקשוּפרעקוצ

 תֶרֶּכִס הֵלֹוח רעד (עק) רעקנַארק-רעקוצ

 תֶרַּכַס יד קנערקרעקוצ

 תֶׁשֹרֲח תיֵּב יד (ס) עירעניפַאר-רעקוצ

 כל
 רָּכַס-הֵנְק רעד (ן) רָאר-רעקוצ

 דֹוע לַּבַק ,תֶפֶסֹוּת לַּבַק װ ןגירקוצ

 הָקּוׁשְחִּבלֵפַנְתִ ,תֶׁשֶגָלַחֵלְצַה ךיז ןגירקוצ
 הָליִחְזִּב בֶרֵקְתִה ו ןכירקוצ

 סֹמָח ,קֹׂשָע ,לֹזָּג ,דֹדָׁש ו ןעװעבַארוצ

 רֶדֵס תֵּיִׂשַע ,תִיַּב רּוּדָס רעד (ןע) םַארוצ

 רֶדֵס הֹׂשָע ,הֹּקַנ ,רֶּדַס װ ןעמַארוצ

 דָמַעַמ ,הָעָפֹוה ,ףּוצְרַּפ ,הָרּוצ יד (תו) הרוצ

 תַחַנְּב ,הָחּונְמִּב ודַא ור וצ

 תֶׁשֶגָל הָנָמְזַה ,הָאיִרְק רעד (}) ףורוצ
 תֶׁשֶגָל ןֵמְזַה ,-לֶא אֹרֵק װ ןפורוצ

 הָזְזֲה יִדָי לַע בֹרֵק ,-לֶא זִזָה יי ןקורוצ

 ְךּורֲח ,ןּוּגִט ,ְךּוּבִר יד (ןע) גנושיירוצ

 ְךֹרָח ,ןֵּגט ,ּךֹבָר י ןשיירוצ

 ,רּוּדִס ,ןּוּקִּת ,הָנקְתַה יד (ןע) גנוטכירוצ

 לּוּבִּת

 ןלָאצקירוצ -- ךיז ןּפעלקוצ

 לֵּבַּת ,רֵּדַס ,ןֵּקַּת ,ןֵקְתַה יי ןטכירוצ
 תיִּנַרֹוחֲא ,בּוׁש ,הָרָזֲחַּב ודַא קירוצ

 בּוׁש ,הֵרָזֲחַּב װנָאק קירוצ

 ָּבַק ,רֵזְחֶה רעד םוקַאבקירוצ
 דד ךֶזֲַּב לַּבַקי ןעמוקַאבקירוצ

 הָרָזֲחַּב ה

 ה

 הָרָזֲחַּב אֵבָה ,רֶזְחַה װ ןעגנערבקירוצ

 ךּולִה ,הָגיִסְנ ,רּוּזִח רעד (ןע) ייגקירוצ

 תיִּנַרֹוחֲא

 תיִּגַרֹוחֲא ּךלָה ,רֹזָח ,גסֶנ װ ןייגקירוצ

 בֵׁשָה ,רֵזְחַה װ ןבעגקירוצ

 יּוהָׁש ,רָצֵעְמ ,קָּפִאְמ ידַא ןלַאהעגקירוצ

 ,תּוקְּפַאְתִה יד (}) טײקנטלַאהעגקירוצ

 תּובְּכַעְתִה ,הָגָלְבַה ,הָיָהְׁשַה
 ןֵלְׁשֲה ,הָרָזֲחַּב ְּךַלְׁשֶה ידַא ןפרָאװעגקירוצ

 תיִּנַרֹוחֲא

 הָרָזֲחַּב ץֶר ,הָעיִרְּב רַזָח ידַא ןפָאלעגקירוצ
 הָרָזֲחַּב ַחּוקָל ידַא ןעמונעגקירוצ

 אָצּוה ,רַזְחֶה ,גֹוסָנ ידַא ןגיוצעגקירוצ

 תיִנֵׁש ,בּוׁשְו ,יִנֵׁש דַצִמ ודַא טדערעגקירוצ

 ,בּוׁשְו ,יִנֵׁש דַצְמ װדַא שסעומשעג קירוצ

 תיִנֵׁש
 ַעֹנֶמ ,םלָּב ,רֹצֶעװ ןטלַאהקירוצ
 ,םָקִיִר בֵׁשָה ,קֹּלַס ,רֵזֲחַה ח ןזַײוװקירוצ

 ףֹדָה ,הֹחָּד

 הָרְזֲח ְּךֶרֵּדַּב ודַא סגעווקירוצ

 רּוּזִח ,טְלְפִמ ,הָגיִסְנ רעד () טָארטקירוצ

 רֹזֲחַל ץֶּלַא ,ׁשֶרָּג ,ףֹדָה י ןבַײרטקירוצ

 -ִמ בּוׁש ,רֹזָח ,גסָנֹײ ןטערטקירוצ

 הָרְזֲחַּב ףֹטָח װ ןּפַאכקירוצ

 הָחיִרְבִּב רֹזֲח י ןֿפיױלקירוצ

 ׁשֹבָכְו רֹזָח ,בֵׁשָה װי ןעמענקירוצ

 ֹורֹוסְל רֹזָח ,תיִּנַרֹוחֲא לֹפָנװ ןלַאפקירוצ
 -תֹובְקְעְּב רֶזֲחַה ,הָרָזֲחַּב לַבֹוה ײ ןריפקירוצ
 לּומגַּת ,םּולְׁשַּת תֵרָזְחַה רעד לָאצקירוצ
 - לּומְנִּת ,םּולְׁשַּת רַזֲחַה ײ ןלָאצקירוצ



 ןציּפשוצ -- יצקירוצ

 ,הָרָזְחַה ,רּוּתְו ,הָגיִסְנ רעד (ןע) יצקירוצ

 הָרֹוחָא הָכיִׁשְמ

 ,הָרָזְחַה ,רּוּתִו ,הָגיִסְנ יד (ןע) גנויצקירוצ

 הָרֹוחָא הָכיִׁשְמ

 הָרֹוחָא ְּךֹׁשָמ ,רֶזֲחַה ,גסָני ןעיצקירוצ

 ׁשֹרָּפ ,לָּפַקְתִה ,רֵּתַו ,גסֶנֹי ךיז ןעיצקירוצ

 בּוׁש ,הָביִׁש רעד (ןע) םוקקירוצ

 רּוּזִח ,הָרָזֲח ,הָביִׁש רעד (ן) רעקקירוצ

 בֵׁשָה ,בּוׁש ,רֶזֲחַה ,רֹזָח יי ןרעקקירוצ

 בּוׁש רֹזָח װי ךיז ןרעקקירוצ

 הָרָזֲחַּב לַּבִקּי ןגירקקירוצ

 הָאיִרְק ,רֹזֲחַל הָאיִרְק רעד (}) ףורקירוצ

 רּוּזִח ,רּוּזִחְל

 רֹזֲחַל אֹרְק ,רֵזֲחַה יי ןפורקירוצ

 בּורֵס ,הָּיִחְּד ,הָפָדֲה רעד ({) סיוטשקירוצ

 ףחָּד ,רֹוחָא בֵׁשָה ,ףֹדָה י ןסיוטשקירוצ

 הָרֹוחֲא

 ׁשֶדָחִמ הָבָּצַה ,ןּוּקִּת רעד ({) לעטשקירוצ

 בַצַהְו רֹזָח ,ןֵּקַּתי ןלעטשקירוצ

 הָּכַמ תֵרָזְחַה רעד (}) גָאלשקירוצ

 הָּכַמ רֶזֲחַה ײ ןגָאלשקירוצ
 ץפִק ,תיִּנַרֹוחֲא קֶּנַז װ ןעגנירּפשקירוצ

 תיִּנַרֹוחֲא

 יִּבַעגָנװ ךיז ןרירוצ

 ,ּוּבִרִּד ,יּוּתִּפ ,לּוּדִׁש יד (ןע) גנודערוצ

 הָצֵע ,דּוּדֶע

 ץעִי ,דֵדֹוע ,ןֵּבְרַּד ,הֵּתַּפ ,לֵּדַׁש װ ןדערוצ

 ןֹקַּת ,ןֵקְתַהײ ןכַאמטכערוצ

 ,ןֹוּבְׁשֶחַל הָפָסֹוה יד (ןע) גנונעכערוצ

 בּוׁשח

 ףֹקָז ,ןֹוּבְׁשֲחַל ףֵסֹוה ײװ ןענעכערוצ

 אֵצְמַה ,רֵּסִרֵס .ְךוַּתװ ןצנַאשוצ
 דַחַי ְךֵּתַר ,םֵחְלַה יי ןסייוושוצ

 ,דָמֲעַמ .בָצַּמ רעד (}) דנַאטשוצ

 בֵלָׁש
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 ,-לַע תּוׁשְּבַלְתִה ,ץֵחַל רעד (ןע) ייטשוצ

 ןקכרד
 ןֵּבְרַּד ,-לַע ׁשַּבַלְתִה ,ץֹחָל װי ןייטשוצ

 ,הָבָדְנ ,קֶלֶח ,הָמּורְּת רעד (}) רעַײטשוצ

 תּופְּתַּתְׁשִה

 רּוׁשֲא ,רֵּתֶה ,הָמָּכְסַה רעד םיטשוצ

 רּוׁשֲא ,רֵּתִה ,הָמָּכְסַה יד (ןע) גנומיטשוצ

 ס  הָמָּכֶסַה ןתֶנ ,םָּכְסַהו ןעמיטשוצ

 ,הָאָצְמַה ,דּויִצ ,הָקָּפְסַהרעד לעטשוצ

 תריסכ
 ,דּויִצ ,הָקָּפְסַה יד (ןע) גנולעטשוצ

 הָריָּסְמ ,הָאָּבָּמַה
 רֹסֶמ ,אֵצְמַה ,דֵּיַצ ,קֵּפַסי ןלעטשוצ

 ,קָּפֵס ,רֵסֹומ ,קֶּלַחְמ רעד (ס) רעלעטשוצ

 קֵּפַסְמ
 הָמיִרְז ,עַפְׁש ,ףֶטֶׁש רעד (ןע) םָארטשוצ

 םֹרָז ,ַעֹפָׁש װי ןעמָארטשוצ

 בֵּכְרַהװ ןעּפעשטשוצ

 אֵצְמַה ,רֵּגַׁש ,רֹגָׁש ,ַחֹלָׁש י ןקישוצ

 בּורְק .(היקל רּוּבִח ,רּומְסִמ רעד גָאלשוצ

 (ףיצרל הינא)

 ,בֹרָקק ריקל) רֵּבַח ,-ָל רַמְסַמװ ןגָאלשוצ
 (ףיצרל הינא) בֶרֵקְתִֶה

 רּוּתַּב ,ְךּוּתִח ,רּוּסְנ ,הָריִזְּגרעד טינשוצ

 רֵּתַּב ,ְּךתָח ,רֶּסַנ ,רֹזָּגװ ןדַײנשוצ

 ;רֵזֹוּג ,ְּךֵתֹוח ,ןֶרזַג רעד (ס) רעדַײנשוצ

 ףֵצְקַמ ,ְּךֵּתְחַמ
 קֹחָּד :(ירמגל אלו רֹגָס ,לַּפִקי ןרַאּפשוצ

 ןַעֶׁשַה ,(ריקל)

 ןֵעָּׁשִה :(הרצק החונמל בֹכָׁש װ ךיז ןרַאּפשוצ

 יִלָקְיִסּומ יּווְל רעד ליּפשוצ

 יִלְקְיִסּומ יּוּוִל הֶּוַל ןליּפשוצ

 הָּכִסְּב ַעֹקֵּת ,הָּכִסְּב רֵּבַח י ןעליּפשוצ

 ןֹורְתִפָל הָאָבֲה ,דּוּדִח יד (ןע) גנוציּפשוצ

 ןֹורְתִפְל בֹורְק רֵתֹוי אֵבָה ,דֹדָח יי ןציּפשוצ
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 ,ףּוּקְז ,בּותָּכַל הָפָסֹוה יד (ןע) גנובַיײרשוצ

 סּוחָי ,הָפיִקְז

 סֵחַי ,ףֹקָז ,בּותָּכַל ףֵסֹוה װ ןבַײרשוצ

 הָחיִתְמ ,הָכיִׁשְמ רעד יצ

 הָלָרְגַה ,הָחיִתְמ ,הָכיִׁשְמ יד (ןע) גנויצ

 לֶצָּבַה לֹועְבִגצמ סעכעביצ

 עקּפ ,ׁשֶרֹׂש ,לָצָּב יד (ס) עלעביצ

 ןיִּנַּת תֹועְמִּד צמ ןרערט-עלעביצ

 זַע ,הֶּזִעיד (ן) גיצ

 הָרָגיִס רעד (}) רַאגיצ

 ָּיִרְגיִס רעד (ן) טערַאגיצ

 יִנֲעֹוצ רעד (ס) רענַײגיצ

 תיִנֲעֹוצ ,יִנֲעֹוצ דא שירענַײגיצ
 רֶלֹוא סָאד (ךע) לרענַײגיצ

 הָּמַר ןרענַײגיצ

 חיִרָא ,הָנַבְל רעד לגיצ

 יִׁשיֵּת ,זַע לֶׁש ידַא ןגיצ

 ׁשֶיַּת ןֵקָז סָאד (ךע) לדרעב-ןגיצ
 יִחָרְזָא ידַא ליוויצ

 חֶרֶזָא רעד (}) ליוויצ

 תּודיקְּפ ,יִחָרְזָא תּורָׁש סָאד טסנידליוויצ

 הָיְצַזיִליִויִצ ,תּוּבְרַּתיד (ס) עיצַאזיליוויצ

 ,ףּולֵא ,תּוּבְרִּת יד (ןע) גנוריזיליוויצ

 סּומיִנ

 סָּמַנְמ ,תָּבְרֶתְמ ידַא טריזיליוויצ

 ףֹּלַא ,תַּבְרַּתו ןריזיליוויצ

 חָרֶזֶא רעד (}) טסיליוויצ

 םיִאּוׂשִנ לָׁש דָמֲעַמ רעד דנַאטשליוװיצ

 תיִחָרְזֶא תּונְנֹוּגְתִה רעד ץושליוויצ

 םיִטּוח ליִלְס יד (ס) עקוויצ

 הָלָרְגַה ;הָחיִתְמ ,הָכיִׁשְמיד (ןע) גנויצ

 תּונֹוּיצ רעד םזינויצ

 יָנֹוּיִצ רעד (}) טסינויצ

 תּוּתִס ,ףּוּלִג ,בּוטִח יד (ןע) גנורילעזיצ

 תֵּתַס ,ףֶּלַּג ,בֹטָחּי ןרילעזיצ

 קיטַײצ -- גנובַײרשוצ

 הָדּוצִמ ,רָצְבִמ ,זֹועָמ רעד ({) לעדַאטיצ |
 רֹוקָמ ןּוּיִצ ,הָאָבּומ ,הָטָטיִצ רעד (}) טַאטיצ

 רֹוקָמ ןּויִצ ,טּוטִצ יד (ןע) גנוריטיצ

 רֹוקָמ ןֵּיַצ ,טֵטַצװ ןריטיצ

 ,הָלֲחְלַח ,תֶרֹמְרַמְצ ,דַעַררעד (ן) רעטיצ

 רּוּפְרֶּפ

 הָפָצְפַצ רעד (רעמייב) םיוברעטיצ

 תיִנָדֲעַר

 ,לּוחְלִח ,הָדָעְר יד (ןע) גנורעטיצ

 רּוּפְרִּפ ,תֶרֹמְרַמְצ

 ,גָאְדִמ ,אֵרֵי :סיִנְטְסָא ידַא קידרעטיצ

 גַאֹוד

 גֹנָע ,סיִנְטְסָא ,קָּנִפְמ דא קירעטיצ

 דֹרָח ,רָּפְרַּפ ,לֵחְלַח ,דֹעֶרי ןרעטיצ

 תַאְרִי ;הָדָעְר ,הָלָחְלַח סָאד (|) שינרעטיצ

 הָדָרֲח ,ׁשֶדֹק תַּדְרֶח ,דֹובָּכַה
 ןֹומיִל רעד (ןע) ןירטיצ

 גרֲאַמ ,גיִרָא סָאד גַײצ
 ְךָמֶסִמ ,רּוׁשָא ,הָדּועְּת רעד (}) שינעגַײצ

 ,הָפּוקְּת .ְּךֵׁשֵמ ,דֵעֹומ ,תֵע ,ןֵמז יד (ן) טַײצ
 בָּצֵמ ,יאַנְּפ

 תַעָּב ,תֵע טַײצ-

 ןַמְז לָׁש ,ףֵלֹוח ייִּנַמְז -טַײצ
 ןֵמְז ְּךֶׁשֶמ רעד (ן) טינשּפָאטַײצ

 !קידקדנו לַעֹפ סָאד (רעטרעוו) טרָאװטַײצ

 רֶזֲע לַעֹפ סָאד טרָאװטַײצ-ףליהעג --

 לַעֹּפ סָאד טרָאװטַײצ וויטיזנַארט --

 אֵצֹוי

 סָאד טרָאװטַײצ וויטיזנַארט טשינ --

 דֵמֹוע לַעֹּפ

 יִעְרֲא ,יִּנַמְז ידַא קילַײװטַײצ

 ןֹוּתִע יד (ןע) גנוטַײצ

 רֵכֹומ רעד (ס) רעפיוקרַאּפ-גנוטַײצ
 םיִנֹוּתִע

 לָׁשָּב ,לָׁשָבְמידַא קיטַײצ



 קניצ -- גנוקיטַײצ

 ,תּולָׁשְּב ,תּולְׁשַּנְתִהיד (ןע) גנוקיטַײצ

 תּורְּנַּבְתִה

 תּורְגַּב ,תּולֵׁשְּביד (}) טײקיטַײצ

 רֵגַּבְתִה ,לׂשָּב ,לֵׁשַּבְתִה װ ןקיטייצ
 תַעְל תֵעַמ ,םיִּתִעְל ,םיִמָעְפִל ודַא זַײװנטַײצ

 ,גּוּנִע ,ׁשֶפֹנ ,רּוּדָּב רעד גנערברַאפטַײצ

 ןֵמָז ּולַּב
 ,ׁשֶפֹנ ,רּודַּב ,ןַמְז ּוּלְּב רעד בַײרטרַאפטַײצ

 גּּנִע

 םיִנָׁש ןַיְנִמ יד (ןע) גנונעכער-טַײצ

 תַע בַתְּכ יד ({) טפירשטַײצ
 ,לָמָס ,זָמָר ,תֹוא ,ןּויִצ ,ןֶמיִס רעד (ס) ןכייצ

 רֵּכֶה ,הָוֲחַמ
 ,טּוטְרַׂש ,םּוׁשְר ,רּוּיִצ יד (ןע) גנונעכייצ

 םיִׁשְרַּת
 םֹׂשָר ,טֵטֵרַׂש ,ןֵּמַס ,רֵּיַצ װ ןענעכייצ

 םָׁשַר ,טטְרַׂש ,רֵּיַצ רעד (ס) רענעכייצ

 הַָּנְמ ,הָריִפְס ,דֶקְפִמ יד (ןע) גנולייצ
 הָריִפְס-רַּב ידַא קילייצ

 בֹׂשֲח ,הֹנָמ ,רֹפָס ,דֹקָּפ יי ןלייצ

 יאָּנַמ ,רָפֹוס ,הָנֹומ רעד (ס) רעלייצ

 םָמָז ןָסֶר סָאד (ךע) למַײצ
 םִיַּנִׁש- -נייצ

 ִיַּנַׁש תֶׁשָרְבִמ סָאד (ךע) לטשרעבנייצ

 אֵפֹור רעד (םיריױטקָאד) רעטקָאדנייצ

 םִיַּנִׁש

 ִיַּנָׁש תַאּופְר יד ַײרעטקָאדנייצ
 (םּוׁש לש) ןֵׁש סָאד (ךע) לדנייצ

 םִיַנָׁש בַאְּכ (ן) גָאטיײװניײצ

 םִיַכיִנֲח סָאד שיילפנייצ

 לֵּגלַּג ,םִיַּנָׁש לֵּגְלַּג סָאד (רעדער) דָארנייצ

 ָנַׁשְמ
 םָּפִק ,םָסיֵק רעד (ס) רעכעטשנייצ

 ַחֵּתַמְתִמ ,ַחיִתָמ ,שיִמָּג ידַא קיאיצ ,קַיײצ
 תיִּפצ ,הּיִּפִצ יד (ן) ךיצ
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 ֹוהָט ּךַ ,חַצ ,רֶּדְֶמ ,יִקָג ירא קיטכיצ |
 ,תּוחַצ ,תּוּכַז ,רֶדֵס ,ןֹויִּקִנ יד (|) טייקיטכיצ

 רַהֹט

 הֵּבַר ,תַּבְרַּת ,ַחֵּפַט ,לֶּדַּג װי ןטכיצ
 תיִּפִצ ,הָּיִּפִצ סָאד (ךע) לכיצ

 ,הָנְוַכ ,תיִלְכַּת ,תֶלָעֹוּת ,הֶרָּטַמ רעד ({) ליצ

 הָפיֵאְׁש
 ,גַעַלְל הֶרָׂטַמ ,הֶרָּטַמ יד (רע) טערבליצ

 'וכו תֹוצָמְׁשַהְל

 רֶדְניִליִצ ,הָנָוְטְצֶא ;ליִלָג רעד (ס) רעדניליצ

 ףֹאָׁש ,ןּּכְתִה ,-לֶא ןּוַּכ י ןליצ
 תֶנְּוַּכ רעד (ס) רעליצ

 לֵצְלֶצ ,םיִלְצְלֶצ רעד (ןע) לבמיצ

 ֹוא ןֶבָל רֶזּג ,רֶזָג דיִזָנ רעד (}) סעמיצ

 םיִפיִזְׁש
 הָריִּד ,רֶדֶח סָאד (}) רעמיצ

 ץּוּמִק ,םּוצְמִצ רעד םוצמיצ

 יִנָכְסַח ,לַּד ,םָצְמִצֶמ ידַא קידמוצמיצ

 ןֹומָּנִק רעד גנירמיצ

 ליִדְּב רעד (ןע) ןיצ

 רָּבְנִּג ,יִנָמְּרְמדֲא ,רָבֹונְצ רעד (ס) רעבָאניצ

 לָּבְנִע ,הָאָהְל ,קֶדָה סָאד (ךע) לגניצ
 הָרָעְבַּת תַצְצִּפ יד (ס) עבמָאבדניצ

 ,הָתָּצַה ,רֵעְבָה ,הָרָעְבַה יד (ןע) גנודניצ

 הֵקָלְדַה
 ְךֶׁשָנ ,תיִּבִר רעד (}) זדניצ

 גֹמְלַא סָאד ץלָאהלדניצ
 קֵלְדַה ,תַּצַה י ןדניצ

 ,קיִלְדַמ ,תָּצֵמ ,תיִצַמ רעד (ס) רעדניצ

 ץָּפַנ ,ליִתְּפ
 תּויָניִצ רעד (ןע) םזיניצ

 ןקיִניִצ ,יאֵקיִניִצ רעד (ס) רעקיניצ

 יָניִצ ידַא שיניצ

 ליִדְּב לָׁש ידַא ןרעניצ

 ץֶבֶא רעד קניצ
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 ולַ ץֵּבַא יי ןריקניצ
 לֵרְגַה ,ַחֹחֶמ ,ּךֹשָמ יי ןעִיצ
 ְךרָא ,ְךֵׁשָּמִה װ ךיז ןעֶיצ
 הָחיִתְמ ,הָּכָרֲא הָכיִׁשְמ סָאד (|) שינעִיצ

 ןֹוגָרֵע ,הָהיֵמְּכ ;הָּכְרַא
 תֹונֹוהְּב יֵׁשאֶר לַע ךֹלָה װ ןעװעקּפיצ

 ׁשֹורְּב רעד () סערּפיצ
 ֹוִתִּפ ,ןֹויָתְּפ-ףֹוע רעד (לגייפ) לגיופיצ

 ּרּתַּפ

 רָּפְסִמ ,הָרָפְס רעד ({) רעפיצ

 תיִחּול רעד (רעטעלב) טַאלברעפיצ

 (ןופלטב) הָנּוח ,םיִרָּפסְמ

 תֶפֹּכ ,הָוְׁשַא יד (ס) עקפיצ
 רֶרְּפַס ,רֵּפְסַמ וו ןרירפיצ

 דַּד ,דֵׁש ,דָׁש רעד (ן) ץיצ

 יִנֹוְּסַס הָנְתִַּכ גיִרֲא רעד ץיצ

 הָמְטִּפ ,דַּד סָאד (ךע) לציצ

 יֵנֹוּנְסַס הָנְתִּכ גיִרֲא לֶׁש ידא ןציצ

 דַּד ,דׁש ,דֶׁש יד (ס) עקציצ
 הָיְרֹוקיִצ יד עירָאקיצ

 (הרישב) לּוסְלֶס רעד (ןע) לקיצ

 ;הָרְדְס ,הָפּוקְּת ,רֹוזֲחַמ רעד (ןע) לקיצ

 םִיַּנַפֹוא

 הָרָעְס ,לֹועְלַע ,ןֹולְקיִצ רעד (ןע) ןָאלקיצ

 הָקָזֲח
 םִיַּנַפֹוא לַע בֹכָר װ ןעלקיצ
 (הרישב) לֶסְלַס וו ךיז ןעלקיצ

 ִדְּג טֵלֶמַה ,טֵּלַמ װ ךיז ןעלקיצ
 יִדְּג סָאד (ךע) עלעקיצ

 הָריִרְּג ,הָחיִתְמ ,הָכיֵׁשְמ ַחֹּכ יד טפַארקיצ
 רּודָה ,רּוטֶע ,טּוׁשְק רעד (}) ריצ

 יִרּוּדִה ,יַרּוטִע ,יִטּוׁשְק -ריצ

 תּופְרֹוצ ,םיִטיִׁשְכַּת סָאד גנוריצ

 תֶׁשֶר תַרּוצְּב יּוחַא ,תּוׁשָר יד (ס) עריצ

 תֶׁשֶר תַרּוצְּב הָחַא ,תֵּׁשַר יי ןעוועריצ

 ןדניבעצ -- ןריקניצ

 הָריִז ,סְקְרִק רעד (|) קריצ
 רֹוזֲחַמ ,רּוּזַּפ ,הָצּופְּת יד (ס) עיצַאלוקריצ

 רֹוזֲחַמ .ַעְבְַּמַ
 רֵזֹוח בֶּתְּכִמ ,רֶזֹוח רעד (|) רַאלוקריצ

 ,רּוזָּפ ,הָצּופְּת ,רֹוזֲחַמ יד (ןע) גנורילוקריצ
 רּוחְסִמ

 ְךֶלַהְתִה ,בֵבֹוּתֶסִה ,םֹרְז ,רֵבֲעַה יי ןרילוקריצ
 .לּגְעַמ ,הָנּוחְמ ,גֹוחָמ רעד (ןע) לקריצ

 םּוחְּת ,רֹוזֲא

 בֵבֹוס ,הָנּוחְמִּב םיִלּוּכִע הֹׂשָע װ ןעלקריצ

 קֹרָׁש ,ׁשחָל וי ןעשיצ

 םקצ רעד (םי) םלצ

 ןָבְלִצ ,בָלֶצ אֵׂשֹונ רעד (ס) רעגערט-םלצ

 לַע בָלֶצ ןֵמיִס הֹׂשָע ,בֵּלַטְצִה װ ךיז ןעמלצ |
 ֹומְצַע

 מ"ס רעטעמיטנעצ = מ"צ

 יִדָי לַע ׁשֶקְנ .(םרלוקב) ץּומְצִמ רעד קָאמצ

 ןֹוׁשְלַה
 יִדָי לַע ׁשֹקָנ ,םילוקב) ץֶמֶצַמ װ ןעקָאמצ

 ןֹוׁשְלַה
 יִנָתְבַעַר ץּומְצִמ רעד (|) שינעקָאמצ

 וָנָע ,ַעּונָצ ידַא קידתועינצ

 קֵּדְרַּד ,ליִחְּתַמ ,ןֹוריִט רעד (}) ףינצ

 קּולְס ,רּוּתַּב ,קּוּלח (תיליחת) -עצ

 הָׁשיִרֲח ,ׁשיִרֲח רעד רעקַאעצ

 (בטיה) ׁשֹרָח װ ןרעקַאעצ

 ןֵסָר יִלְּב ךּנִחְמ ,קָּנִפְמ ידַא טעװעלַאבעצ

 ןֶסָר יִלְּב נח ,קֵּנּפ װ ןעוועלַאבעצ
 םֵמֹוק ,רׂשק ,דֹרָמ ײ ןעוועטנובעצ

 םֵמֹוקְתִה ,דֵרָמְתִה װי ךיז ןעוועטנובעצ

 הֶּלַּכ ,הָלָּטַבְל אֵצֹוה װ ןעלטבעצ

 ףֵצְקַה ,סֶעְכַה ,זֵּגְרַה װ ןרעזייבעצ
 ףֵצַקְתִה ,ׁשֵּגַרְתִה ,זֵּגַרְתִה װ ךיז ןרעזייבעצ

 ףֵלֲחַה ,(ףסכ)דֹרָּפ װ ןטַײבעצ

 ץֹּלַח ,רֶרָחַׁש ,רֵּתַה װ ןדניבעצ



 ןענעגרהעצ -- גנוזָאלבעצ

 .(ץימ ,טא) הָחָּפַה יד (ןע) גנוזָאלבעצ

 הָמָזְגַה ,הָזָרְפַה
 :(ץימ ,שא) ַחֵּפַנ,ַחּפַה ,ַחֵפָה יי ןזָאלבעצ

 םִזְגַה ,זֵרֶפַה

 םָּד תֶתָׁש דַע הָאָּכַה יד (ןע) גנוקיטולבעצ

 םָּד תֶתָׁש דַע הֵּכַה יו ןקיטולבעצ

 ;הָחְרְפַה ,הָחיִרְּפ יד (ןע) גנוילבעצ
 ַחּוּתִּפ ,גּוׂשְגִׂש

 חָּתַפְמ ,גֵׂשְגַׂשְמ :ַחֵרֹוּפ ידַא טילבעצ

 גֵׂשְגׂש ,ַחֵרָּפְתִה ,ַחֹרָּפ יי ךיז ןעילבעצ
 ַחֵּתַּפְתִה

 טיִבָע ,יִלְּד רעד (ס) רעבעצ

 ץָּפִנְמ ,רָּבְׁשִנ ,רּובָׁש ידַא ןכָארבעצ

 רֶעֹסֶמ ידַא טזיורבעצ

 ֵּפַנ ,רֵּבַׁש ,רבָׁש װ ןכערבעצ

 ץֵּפַנְתִה ,רֵבָּׁשִה װ ךיז ןכערבעצ

 ,סּוסְר ,תּורְרֹוּפְתִה יד (ןע) גנולקערבעצ

 הָחיִתְּפ ,תּוּפְתִּפ ,רּורַּפ

 תַּפְתַּפ ,סֵּסַר ,רֵרֹוּפ ,רֵרָּפ יי ןעלקערבעצ

 ,רֵרָּפְתִה ,רֵרֹוּפְתִה יי ךיז ןעלקערבעצ

 קֵׂשַּפ ,קׂשָּפ ,םִיַנְׁשָל גַּלַּפ יי ןעלּפָאגעצ

 ,רּוּזַּפ ;הָּסִמְנ יד (ןע) גנוייגעצ רעד ייגעצ

 תּורְַּפְתִה

 ססֹומֲתַה ,רֹׂשָּפ װ ןייגעצ

 סֵסֹומְתַה ,רֵּנַפְתִה וו ךיז ןייגעצ

 (םילחנ) רּּוִּפ ,תּוכְּפַּתְׁשִה יד (ןע) גנוסיגעצ

 ךֹפָׁש ,קֵּלַח .(סילזנ) רֶּזַּפ װ ןסיגעצ

 (םילזונ) רֶּזַּפְתַה ,ְּךּפַּתְׁשִה יי ךיז ןסיגעצ

 ץֵצֹונ ,קּוהָּב ידַא טצנַאלגעצ

 הָקָיְדְּב ,רּוּתַּב ,ַחּוּתִנ יד (ןע) גנורעדילגעצ

 יקלֲַל
 קדָּב ,רֵּתַּב ,רֹתָּב ,ַחֵּתַנ יי ןרעדילגעצ

 ויִקָלֲחַל
 טּוהְל ,ןּוּבַל יד (ןע) גנוָילגעצ
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 טֵהֹול ,ןֶּבִלְמ ידַא טילגעצ

 בָהְלַה ,טֵהָל ,ןֵּבַל יי ןעילגעצ
 בֵהַלְתִה ,טֵהֵלְתִה ,ןֵּבַלְתִה יי ךיז ןעֶילגעצ
 רּזַּפ ,ץֵפָה ,קֵלַח װ ןבעגעצ

 הָחיִסְּפ ,קּוּפְקִּפ ,סּוּפִה יד (ןע) גנורעגעצ

 םיִּפִעְּסַה יֵּתְׁש לַע
 יֵּתְׁש לַע ַחֹסֶּפ ,קָּפְקַּפ ,סֵּסַה יי ךיז ןרעגעצ

 םיִּפַעְּסַה
 תּונקּפְקַּפ ,תּונָסְּסַה סָאד (}) שינרעגעצ

 זֶרָא רעד (רעמייב) םיוברעדעצ

 תֶכֶרָּדְזַא םיוברעדעצ רעסַאװ --

 טטַח ,דֵרָּג ,טֹרָׂש ײ ןעּפַארדעצ

 סֵּסַר ,קֵּסַר ,ְּךַעַמ ,ץַּפַנ וי ןעגזורדעצ

 ,הָרָּבְסַה ,רֹותּפ ,הֶרָּתַה רעד לבירדעצ

 חּונְעַּפ
 חֵנְעַּפ ,רֵּבְסַה ,רֹתָּפ ,רֵּתַה יי ןעלבירדעצ

 ,סּורָס ,תּוּוֲע ,םּוּקִע יד (ןע) גנויירדעצ

 ַעּוּגָׁש ,ףּוּלִס

 :ףֶלֵסְמ ,סֶרֹסְמ ,תֶּוֲעְמ ,םֹקָע ידַא טיירדעצ
 יָנֹועְגַש
 ַעֵַּׁש ;ףֵלַס ,סרָס ,תּּוַע ,םֵּקַע יי ןעיירדעצ
 ,תיִמּומקַע סָאד (}) שינעיירדעצ

 ןֹועָּגִׁש ;תּונָמְקַע ,תּוּיִמּומְקַע

 ץֵּפַנ ,ץֹחָל ,קֹחָּד ,ְּךֹעֶמ יי ןקירדעצ
 ֶּלַח ,רָּתַּב ,רֹחָּב ,ַחֹׂשָּפ װ ןריבלַאהעצ

 ִיַנְׁשִל
 רֹוַּג ,ץ'צק ,קֵּסַר ,בֹטָח ,ַעְקָּב װ ןקַאהעצ

 ,םּוּמִח ,תּומֲחַי יד (ןע) גנוציהעצ

 תּובֲהַלְתִה

 ,תּומֲחַיְתִה ,תּובֲהַלְתִה יד 0 טייקטציהעצ

 הָמיַחְ;
 בֵהָלַה ,טֵהָלַה ,םֵחַי ,םָּמַח יי ןציהעצ

 ,םֵחַי ,םֵחָיְתִה ,םֵּמַחְתִה װ ךיז ןציהעצ

 בֵהַלְתֶה
 תֹוּכַמ ןֹתָנ ,הֵּכַה װ ןענעגרהעצ
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 ,רֵתֹויְו רֵתֹוי ַחֵּמַטְצִה װ ךיז ןסקַאװעצ

 גֵׂשְגַׂש ,ַחֵּתַּפְתִה
 ,הָמיִחְי ,םּוּמִח יד (ןע) גנומרַאװעצ

 תּומְּמַחְתִה

 ןֵּבְרַּד ,בֵהְלַה ,םֵחַי ,םָּמַח װ ןעמערַאוװעצ

 ,םֶחַי ,םֵחַּיְתֶה ,םּמַחְתִה װ ךיז ןעמרַאוװעצ

 בַהֵלְתִה
 לֵּפַה ,ץֵּפַנ ,טֵטֹומ ,סֹרָה װ ןפרַאװעצ

 ,ףּונְפִנ ,דּונְדִנ ,תּודְדֹונְתִה יד (ןע) גנוגיוועצ

 הָפּונְּת

 הָפּונְתִל סֶנְכִמ ידַא טגיוועצ

 סֵנְכַה ,קֶזָח דֵנְדַנ ,דֵדֹונְתִה װ ןגיוועצ

 הָפּונְתִל

 רַמ הֹכָּב ;תֹוּכְבִל לֵחְתַה װ ךיז ןענייוועצ

 יאְרִּפ ,רֵרֹוס ,לֵלֹוּתְׁשִמ ידַא טעוועדליוועצ

 ַחּוּתִּפ ,ּוּלִּג ,הָׂשיִרְּפ יד (ןע) גנולקיוועצ

 הָרָתּמ
 רֵּתַה ,ַחֵּתַּפ ,לֵלֹוּג ,ׂשֹרָּפ װ ןעלקיוועצ

 ,ןֵּבְרַּד ,הֵרָּג ,ץֵרְמַה ,רֵעָה ,רֶרֹוע װ ןקעוועצ

 בהְלַה
 רֶטְנַקְמ ,טְטֹוקְתַהָׁש ידַא טלטרעוועצ

 ,ביִר ,םיִרָבְדִּב ַחְצַנְתִה וװ ךיז ןעלטרעוועצ

 רָסָנַק
 ,םיִרָבְדִּב תּוחְּצַּנְתִה סָאד שינעלטרעוועצ

 םיִרָבְדּו ְךיִּד ;הָּבָּיַרֵּמ
 בֶהֶלַׁשְמ ,םֶחָיְמ ,םָּמֲחֶמ ידַא טמערעוועצ

 ץֶפּומ ,ַעּורְז ,רֶּזִפְמ ידַא טייזעצ

 ץֶפָה ,ַעֹרָז ,רֶּזַּפ װ ןעייזעצ

 ;הָריִבְׁש ,ץּוּפִנ ,ץּוצִּפ יד (ןע) גנוצעזעצ

 הָבָׁשֹוה

 רּובָׁש ,ץָפְנִמ ,ץָצֶפְמ ידַא טצעזעצ

 ,קָּסַרְתִה ,ץֵצֹוּפְתִה װ ןרעוו טצעזעצ

 ץֵּפַנְתִה
 רַזְפְמ ,ְךֹובָנ ,לָּכְסִתְמ ,לָּבְלַבְמ ידַא טשוחעצ

 תַעַּד

 ןגָאיעצ -- ךיז ןסקַאוװעצ

 הָכּובְמִּב אֵבָה ,תֵעַּד רֶּזַּפ ,לֵּבְלַּב וי ןשוחעצ
 יִדְי לַע תָחְׁשִמ ,בּוקָר ידַא טעשטָאטעצ

 | םיִעָלֹוּת

 תּותיִחְׁש ,ןֹובֵּקְר סָאד (}) שינעשטָאטעצ

 לּוּבְלִּב ,הָלֶהְּב ,תּוליִהְּב יד (ןע) גנולמוטעצ

 לָּבְלַבְמ ,לֶהֹבְמ ,לּוהָּב ידַא טלמוטעצ
 ָּבְלַּב ,לֵהַּב װ ןעלמוטעצ

 ,קּוּלח ,הָדָרְפַה ,הֵּקִלֲח יד (ןע) גנולייטעצ
 דּורָּפ ,תּוגְּלַפְתִה ,גּולְּפ

 ,ָּלִפְמ ,דָרְפִמ ,קֶּלֶחְמ ידַא טלייטעצ

 | לְָבִמ
 ֵּדְבַה ,גֵּלַּפ ,דֵרְפַה ,קֵּלַח װי ןלייטעצ
 דְרָּפְתִה ,בּלַּפְתִה ,קֶּלַחְתִה װ ךיז ןלייטעצ

 ,תֶרֶּגִא ,הָקָתִּפ ,קָתָּפ רעד (ןע) לטעצ
 םּוׁשָר ,הָמיֵׁשְר

 הָדֹובֲַע יִדָי לַע לֵקְלַק ,תֵחְׁשַה וו ןעכרעטעצ

 הָעּורְג

 ;לּוהָּב ,לָהֹבֶמ ,לָּבְלַבְמ ידַא ןגָארטעצ

 רֶּזַפָמ ,ץָפּומ
 עֵדֹוה ,הֵּלֵג ,רָׂשַּב ,רזּפ ,ץֵפָה יו ןגָארטעצ

 היָה ,טְׁשַּפְתִה ,רֵּזַּפְתִה װ ךיז ןגָארטעצ

 ץֹופָנ
 סֵנָה ,ַחֵרְבַה ,רֵּזַּפ וו ןביײרטעצ

 ַעּוזֲעַז ,תּועְזֶעְַּזִה יד (ןע) גנולסיירטעצ

 ףּורֵט

 ףֶרֶט ,ַעֵזֲעַז װ ןעלסיירטעצ

 ,עּוזֲעַז ,תּועְזְַּרְזַה סָאד ({) שינעלסיירטעצ

 ףּורָס

 ,הָכיִרְּד ,הָסיִרְּד יד (ןע) גנוטערטעצ

 הָסיִמְר
 סֹמָר ,ךֹרָּד ,סֹרָּד װי ןטערטעצ

 ,תּונָזְּבְזַּב זּוּבְזִּב יד (ןע) גנולצנערטעצ
 תּונָרְּזַּפ ,רּוִּּפ

 הָלָטַבְל אֵצֹוה ,רּזַּפ ,זֵּבְזַּב װ ןעלצנערטעצ

 חֵרְּבַה ,סֵנָה ,רּזַּפ יו ןגָאיעצ



 טנעצ -- טרעמכַאיעצ

 ,בֶהֶלַׁשְמ ,לּוהָּב ,לָּבְלַבְמ ידַא טרעמכַאיעצ

 סי
 ,לֶהָּבִה ,לֵּבְלַּבְתִה װ ךיז ןרעמכַאיעצ

 םֵחָיְתִה ,בֵהְלַּתְׁשִה
 הָמֵח אֵלָמ :םֶחָיְמ ,בֶהְלָׁשְמ ידַא טעשויעצ

 ,תּובֲהְלַּתְׁשִה יד ({) טייקטעשויעצ

 תּומֲחָיְתִה

 ,ףֵצְקַה ,םֵחַי ,בֵהְלַׁש וי ןעשויעצ

 סַעְכַה
 םֵחָיְתִה ,בֶהְלַּתְׁשִה יו ךיז ןעשויעצ

 ףֶצְקִמ ,זָגְרִנ ,זָּגְרְמ ידַא שסעּכעצ
 סעַּכְתִה ,סעָּכ ,זֵּגַרְתִה װ ךיז ןסעּכעצ

 תיִעֹוצְקִמ תּודְּגַאְתִה רעד (}) ךעצ

 לֹּכַה תֶא ףֹטָח ו ןּפַאכעצ

 תּופיִטֲח ,הָפיֵטֲח סָאד (ן) שינעּפַאכעצ

 תיִלָלְּכ
 קֶׂשָפְמ ,ַצּורָּפ ידַא טעטסַארכעצ

 ַעֹרָּפ ,קֹׂשָּפ װ ןעטסַארכעצ

 ,רּוזִּפ ,סּומְסִמ ,הֶרָׁשִפַה יד (ןע) גנוזָאלעצ

 הָּסַמֲה
 רֶזַּפ ;סֵמְסַמ ,רֶׁשָפַה וי ןזָאלעצ

 אֵרָּפִתֶה
 ןָפֹולָצ רעד ןַאפָאלעצ

 הָחיִרְבִּב רזַּפְתַה ,ַחֹרָּב װ ךיז ןפיולעצ

 דיִאֹולּוּלַצ רעד דיָאלולעצ

 -תֶלֵּפַקְתִמ הָּטִמ סָאד (ךע) לטעבגיילעצ

 ;קּורַּפ :ןֹובָּקַר ,בֵקָר יד (ןע) גנוגיילעצ
 הָסיִרֲה ,תּוטְרַּפְתִה ,ַחּוּתִנ

 ,סֹרָה ;טֹרָּפ ,ַחֵּתַנ ;קֵרָּפ : בֵקְרַה יי ןגיילעצ

 ץֵּבְרַה ,ץתָנ
 ,ץֹבָר :דֵקְרַּפְתַה :בֵּקַרְתִה װ ךיז ןגיילעצ

 ַחֵטּתְׁשִה
 ;ןֹובָּקר ,תּוקְרָּפְתִה סָאד ({) שינעגיילעצ

 הכי ,המכרה
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 בַר ,הָמְזָי ׁשיִא ,יִנָמְזִי רעד (ס) רעגיילעצ
 תֶלֹכְי

 םיִרָזְבַא רַחְסִמ רעד קינלעצ

 םיִרָזְבַא רֵחֹוס רעד (ס) רעקינלעצ
 תּובְּקִנְמ ,בּוּקִנ יד (ןע) גנורעכעלעצ
 ִבּוּבִקַנ ,בָּקִנְמ ידַא טרעכעלעצ

 בֵּבִקַנ ,בֹקָנ ,בֵּקַנ װי ןרעכעלעצ

 הָקיִחְׁש ,הָסיִמְר ,הָניִחְט יד (ןע) גנולָאמעצ
 קּוחָׁש ,סּומָר ,ןּוחָט ידַא טלָאמעצ

 קַחַׁש ,קֹחָׁש ,סֵּמַר ,סֹמָר ,ןֹחָט װ ןלָאמעצ

 קיִחְׁש ,סּומָר ידַא טעשטשרָאמעצ

 ,קֹחָׁש ,סֵּמַר ,סֹמָר ;ְךעֶד יו ןעשטשרָאמעצ

 קֵחַׁש
 תֹוּכַמ ץַּבְרַה וי ןקיזמעצ

 ,לּוּבְלִּב ,בּוּבְרִע יד (ןע) גנושימעצ

 הָיְסּומלְרְּדְנַא ,הָמּוהְמ ,הָכּובְמ ,הָיְבּוּבְרֶע
 ףּורָט ,ּךֹובָנ ,לָּבְלִבְמ ,בָּבְרֶעְמ ידַא טשימעצ

 ףֹרָט ,ּךֵבָה ,לָּבְַּב ,בֵבְרַע יי ןשימעצ
 ;הָיְסּומְלֶרְּדְנַא סָאד (}) שינעשימעצ

 תֶלֹּתְלַתְּפ
 תֹוצָרְמִנ תֹוּכַמ ץֵַּבְרַה װ ןתיממעצ

 טְלָמ רעד טנעמעצ

 ,טְלֶמְּב יּושָּכ ,טּוּלִמ יד (ןע) גנוריטנעמעצ

 טְלָמְּב קּוּזִח ,קּוִּח
 קֹזַח ,קֶּזַח ,טְלֶמְּב הֹסָּכ ,טֵּלַמ װ ןריטנעמעצ

 טְלֶמְּב
 יּוּבִר ,גּוׂשְגִׂש יד (ןע) גנורעמעצ

 הֵּבִר ,גֵׂשְגַׂש װ ךיז ןרעמעצ

 רָׂשָע הָרָׂשֵע יצ ןעצ
 רָׂשָע ,הֶרָׂשֲע רעד (רע) קילדנעצ

 רֹוזָנֶצ ,קֶּדַּב רעד (}) רָאזנעצ

 (םיבשות) דֶקֶפֶמ רעד (}) סוזנעצ

 הָרּוזְנצ ,תֶקֹּדִּב יד (}) רוזנעצ

 רֵזָנַצ װ ןרירוזנעצ

 יֵריֵׂשֲע ידַא טנעצ
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 תֹולֲעַמ הָאֵמ לַעַּב רעד דַארגיטנעצ

 יִריִׂשֲעָה לָּכ דֵמְׁשַה װ ןקיטנעצ

 תֶרֶׂשֲע רעד קילטנעצ

 עַצְמֶא ,ְּךִוָּת ,זָּכְרִמ רעד (ס) רעטנעצ

 יִעְצְמֶא ,יִנֹוכיִּת ,יִזָכְרִמ ידא לַארטנעצ

 יִרָּקִע
 תיִזָּכְרֶמ הָקָּפַה יד (ןע) גנוצייה-לַארטנעצ
 זּוּכְרִמ ,זּוּכְר יד (ס) עיצַאזילַארטנעצ

 תּוזְּכַרְתִה

 וּוּכְרִמ ,זּוּכְר יד (ןע) גנוריזילַארטנעצ

 תּוזְּכַרְתִה

 ַּכַרְתִה ,זָּכַר יי ןריזילַארטנעצ

 הֶּטַמ ,הָּיִָּכְרִמ ,זָּכְרִֶמ יד (ס) עלַארטנעצ

 ִזָּכְרֶמ רּורְק יד גנוליק-לַארטנעצ

 יִלָגּופיִרְטְנִצ ידַא לַאגופירטנעצ
 הנוכמ) הָנּופיִרְטְנִצ יד (ס) עגופירטנעצ

 (זכרמה ןמ תקרוזה

 הָמיִׂש ,זּוּכְרִמ ,זּוּכִר יד (ןע) גנורירטנעצ

 עֵצְמָאָּב
 ,לָּסַח ,לֵּטַּב ,סֵּפַא װ ןקיטשינעצ

 דָּבַא

 רָׂשֲע הָעָׁש ודַא ענעצ

 חֵּתַּפ :םיִקָלֲחַל דֵרֶפַה ,קֵרָּפ וו ןעמענעצ

 (היעב ,אשונ)

 הֵרְׂשָעָה ליִּג תֹונָׁש צמ ןרָאי-רענעצ

 10 לָׁש ףֶסֶּכ רַטְׁש סָאד (ךע) לרענעצ

 ליִגְּב ריִעָצ ,יאֵרְׂשֶע רעד גנילרענעצ

 הֵרְׂשֶעָה
 ַעֹצֶּפ װ ןעשטעילַאקסעצ

 . בֹרָצ ,הֶּלַּכ ,םָסֵרַּכ ,לֵּכַא װ ןסעעצ

 הֹלָּב ,הּלַּכְתִה ,לֵכָאֲה װ ןרעוו ןסעעצ

 ׂשֹרָּפ ,ַחֹחָּפ ,קׂשַּפ ,קׂשָּפ װ ןענעפעעצ
 ַחֵּתַּפְתִה ,קֵׂשַּפְתִה װ ךיז ןענעפעעצ

 ַעּורָּפ יִדַא טלטַאּפעצ

 ךֹבָס ,ְךֵּבַס ,ַעֹרָּפ וצ ןעלטַאּפעצ

 ,תודוזמ) ןֵּקַר ,ןֵקֹור ,אָּׂשַמ קֹרָּפ װ ןקַאּפעצ

 ךיז ןעכָאפעצ -- דַארגיטנעצ

 תֹוליִבֲח רֵּתַה ,(תובית

 םיִדָאְל ְךֹפָה ,הֵּדַא װ ןערַאּפעצ

 ׁשֵקְׁשִק ,רֵׁׂשַּב ,זֵרָכַה ,זֹרָּכ װי ןקיוּפעצ

 םיִּבַרְּ
 קּיּנּפ יִדָי לַע לָקְלק ,קֵּנַּפ װי ןעשטשעיּפעצ

 הָחיִתְּפ ,הָחיִׁשְּפ ,רּורְּפ יד (ןע) גנולציּפעצ

 קֵּסַר ,ַחָׁשַּפ ,רֹרָּפ ,רֶרֹוּפ װ ןעלציּפעצ

 הָליִתְּפ סָאד (ךע) לּפעצ

 .(תנוטנטק)הָּמִצ ,רָעָׂש תַציִצ סָאד (ךע) לּפעצ

 הָליִתְּפ ,ןֹורְג ,רֵנ

 חרק ףיִטְנ (ךע) לּפעציזַײא --
 ,לּוּבְלָּב,הָיְבּוּברִע ,ְךּוּבס רעד רעטנָאלּפעצ

 הָיְסּומָלְרְּדְנַא
 ,הָיְבּוּבְרִע ,לּוּבְלִּב יד (ןע) גנורעטנָאלּפעצ

 הָיְסּומָלְרּדִנַא ,ּךּוּבִס
 בֵּבְרע ,ְּךֵּבַס ,ּךֹכֶס .לֵּבְלַּב י ןרעטנָאלּפעצ

 ,תּולּבְלַּבְתִה סָאד (|) שינרעטנָאלּפעצ
 תּוכְּבַּתְסִה ,תּובְּבְרַעְתִה

 ,לֶהֹבְמ ,דָחְפִמ :יִאְרִּפ ידַא טעשָאלּפעצ

 לּוהַּב

 תַעְּבַה ,דֵרֲחַה ,לֵהְבַה װ ןעשָאלּפעצ

 ,רֶׁשֵי ,ַחֵטַׁש ,ַעֵּקַר ,דֹדָר ,דָּדִר וו ןשטעלּפעצ

 ְךֵמְנַה

 ןיִלָּפִצ ,ריִוֲא תַניִפְס רעד (ןע) ןילעּפעצ

 ַחּוּלִּפ ,הָסיִרְּפ יד (ןע) גנוצענעּפעצ

 ,תֹוסּורְפִל ּךֹתָח ,סֹרָּפ װי ןצענעּפעצ

 ַחְלַּפ
 הָחָוְרִל ַחֹתָּפ ,קֵׂשַּפ יי ןלַארּפעצ

 תּוריִהְמִּב דֹבֶע ,קֵׂשַּפְתִה װ ךיז ןלַארּפעצ

 הָעְז בֹרֵמ סֵמָנ ,םָחָיִמ ידַא טעִירּפעצ

 הָעֵז בֹרֵמ סֵמָּנִה ,םֵחָיְתִה װ ךיז ןעֶירּפעצ

 הֵּבִל ,שֵא הֵּבַל ,הָפּונְתִּב ףֶפֹונ װ ןעכָאפעצ
 (.טפת) חופקו ?בלפ)

 הֶּלִעְפִל קּנִּדְזִה וו ךיז ןעכָאפעצ



 ַײקעצ -- לַאפעצ

 ,תּורְרֹוּפְתִה ,תּוטְטֹומְתֶה רעד לַאפעצ

 תּודְרָּפְתֶה
 דָרֹפִמ ,ץּוצָר ,סּורָה ידַא ןלַאפעצ

 ַחוַרְתִֶה ,רֵרֹוּפְתִה ,טְטֹומְתִה װ ךיז ןלַאפעצ

 קרָּפְתִה
 קָרֹפִמ ,רָרֹפְמ לָּבְלַבְמ ידַא ןרָאֿפעצ
 בֶכְרָּב בֹזָע ,בֶכְרָּברֶַּּפְתִה יי ךיז ןרָאפעצ
 ,לּוּבְלִּב ,תֶלֹּתְלַתְּפ סָאד ({) שינערָאפעצ

 תּולָּבְלַבְתִה
 ,תיִבּוּבקַר ,בֵקָר ,ןֹובָּקַר יד (ןע) גנוליופעצ

 לּוקְלִק
 חּורָס ,לָקְלַקְמ ,בּוקָר ידַא טליופעצ
 חֵרֶּפִה ,לֵקְלַקְתִה ,בֵקָרַה יי ןרעוו טליופעצ

 תּובֲהַלְתֶה אֵלָמ ,בָהֶלַׁשְמ ידַא טרעביפעצ

 רּוּפ ,הָצֶפֲה ,קּוּלח יד (ןע) גנוריפעצ

 ּזַּפ ,ץֶפָה ,קֶלַח יי ןריפעצ
 תּובֲהַלְתַה אֵלָמ ,בָהְלָׁשְמ ידַא טמַאלפעצ
 םֹחָי ,בֶהָלֲה ,בֹוהָלֶׁש יי ןרעוו טמַאלפעצ
 ,תּובֲהְלַּתְׁשִה יד (}) טײקטמַאלפעצ

 תּומֲחָיְתִה ,תּובֲהַלְתִה

 ,בֵהֵלְתֶה ,בֵהְלַּתְׁשִה יי ךיז ןעמַאלפעצ

 ַחֵּקִלְתִה ,םֵחַיְתִה
 ,חּוחֹּקַלְתִה יד (ןע) גנורעקַאלפעצ

 תּומֲחַיְתִה ,תּובֲהַלְתִה

 ַחֵקַלְתֶה ,בֵהָלַּתְׁשִה יי ךיז ןרעקַאלפעצ
 םֵחַיְתִה
 ַעּורָּפ דא טעשָאלפעצ
 ַעֹרָּפ יי ןעשָאלפעצ

 ׁשֶפָנ רַּזִפְמ ,רָּזִפְמ ידַא ןגיולפעצ
 ַעּוּפִׁש ,הָעיִרְק יד (ןע) גנוקילפעצ
 ,ּולָּב ,טְטְרָמְמ ,ַעּורְק ידַא טקילפעצ

 עָּסַׁשְמ
 עֵּסַׁש ,ַעֹסֶׁש ,ַעֹרָק יי ןקילפעצ

 ,ַעּוקִּב ,רּוּתַּב ,ַעּוּטִׁש יד (ןע) גנולטרעפעצ

 הָעָּבְרַאְל קּולִח
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 ַעֹקַּב ,ַעקָּב ,רֵּתַּב ,ףֵּסַׁש װ ןעלטרעפעצ

 הָעָּבְרַאְל קֶּלַח
 ,לקְלַקְמ תָחֶׁשִמ ,לָּכָאְמ ידִא ןסערפעצ

 בּוקָר
 ,הֵּלַּכ ,לֵקָלק ,תֵחְׁשַה ,לָּכַא װ ןסערפעצ

 םָסֶרַּכ

 ,הָאָלְמ הָחיִרְפִּב ידַא טעטיווצעצ

 הָאֵלְמ תּוחְּתַּפְתִהְּב

 תּוקְּלַחְתֶה ,תּופֲעָּתְסִֶה רעד גַײוװצעצ

 ַחּוּלִש ,םיִפָנֲעַל
 תּוקְּלַחְתֶה ,תּופַעָּתְסִה יד (ןע) גנוגַײװצעצ

 םיִפְנַעְל
 ףֵנָע ידַא רעטגַײוװצעצ

 ףֶנֵע יד (}) טײקטגַײװצעצ

 םיִפיִעְסִל קֹּלַח ,ףֶנֲעַה ,ףֵעָס יי ןגַײװוצעצ

 ףֵּנַעְתִה ,ףֵעָּתְסִה ײ ךיז ןגַײװװצעצ
 ַעּוּסִׁש ,תּוגְלַּפְתִה ,הָּיִצֲח יד (ןע) גנוייווצעצ

 ,םִיַנְׁשִל גֵּלַּפ ,םִיַנְׁשִל ְּךֹתָח יי ןעייווצעצ

 ִיַנְׁשִל קֶּלַח
 גֵלַּפְתִה ,םִיַנְׁשִל ףֵעָּתְסִה יי ךיז ןעייווצעצ

 ִיַנְׁשִל
 ַחֹטָׁש ,ַחֹלָׁש ,טֹׂשָּפ ,ַחֹתָמ יי ןעִיצעצ

 ;בָהְלָׁשְמ ,זָּגֶרֶמ ,ףָצְקִמ ידִא טכָאקעצ

 יֵּדִמ רֵתֹוי לָׁשבְמ
 יֵּדִמ רָתֹוי לֵׁשַּב י ןכָאקעצ

 ,בֵהָלְַּׁשִה דּגַרְתִה ,ףֵצִקְתִה י ךיז ןכָאקעצ
 םֶחַיְתִה

 תּוזְּגַרְתִה ,הָפָצְקַה סָאד (}) שינעכָאקעצ

 מד .הנת
 (ףוגב קלח) לֵּבַח ,ַעֹצָּפ וו ןעשטעילַאקעצ

 טָּמִקְמ ,ְּךּועָמ ידַא טשטעווקעצ

 טַּמֹק ,סֵמָסֵמ ,ּךעָּד ,ְּךעֶמ וי ןשטעווקעצ

 קֵׁשַנְתַה װי ךיז ןשוקעצ

 ַחֹצָר ,טֹחָׁש ,ַעֹצָּפ ,לֵּבַח יו ןלַײקעצ

 הָסיֵעְל רעד ַײקעצ
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 רּוהְרִה ;הָסיֵעְל יד (ןע) גנוַײקעצ

 ןֵבָה ,רֵהְרַה :סעֶל ײ ןעַײקעצ

 ףּורָט ;הָּכִמ ,רּובָׁש ,רָּבׁשִנ ידַא טּפַאלקעצ
 (הציב)

 ,לָּבַח ,ףֹרָט ,הָּכַה ,רֹבָׁש ,ַעּגַנ יו ןּפַאלקעצ

 סֹרָה

 לַּבִק ,הָּכַמ לֵּבַק ,רֵבָּׁשִה װ ךיז ןּפַאלקעצ

 עַצָּפ

 הָּנִעְמ ,לֵבֹוס ,קּוחָּד ידַא טמעלקעצ

 הֵּנַע ,לֶבֵס םֹרְג ,קֹחָּד װ ןעמעלקעצ
 בַר לֶבֵס יד ({) שינעמעלקעצ

 טֶּמִקְמ ,ּךּועָמ ידַא טרעדָאנקעצ
 סֵמְסַמ ,טּמַק .ּךֹעֶמ װ ןרעדָאנקעצ
 סּורָה ,רּובָׁש ,חָעֵפְמ ידַא טקַאנקעצ
 סֹרָה ,רֹבָׁש ,ַחֵּצַּפ װ ןקַאנקעצ

 ְךעֶמ ,טּמִק װי ןשטיינקעצ
 הֶּסַּכ ,םיִמָעְּפ הֵּבְרַה טבִצ װײ ןּפינקעצ

 תֹוטיִבְצ הֵּבְרַהְּב

 םיִרֹוּתְפַּכַה תַרָּתַה יד (ןע) גנולּפענקעצ

 םיִרֹוּתְפַּכַה רֵּתַה װ ןעלּפענקעצ
 ,בֶלייּולְג הֵׂשָעַה וו ךיז ןעלּפענקעצ

 (החישב) םֶּמַחְתִֶה

 ץֶרֶמ-רַסֲח ,לֵצָע ,יֵנָלְׁשַר ידַא ןכָארקעצ
 ,תֹוטיִרְׂש יּוׂשָע ,טּורָׂש ידַא טצַארקעצ

 דָרגמ
 דֵרָּג ,תֹוטיִרְׂש הֹׂשֲע ,טֹרָׂש װ ןצַארקעצ

 בֵסיֵה

 ְךֶסְכָסְמ ידַא טגירקעצ
 ְךַסְכַס װ ןגירקעצ

 טַאְל רּזַּפְתִה װ ךיז ןכירקעצ

 תּוּפְתִּכ ,תּורְרֹוּפְתִה רעד לשירקעצ

 תַּפְתַּפ ,רֵרָּפ ,רֵרֹוּפ װ ןעלשירקעצ

 ,רֶרָּפְתִה ,רֵרֹוּפְתִה װ ךיז ןעלשירקעצ

 תֶּפְתַּפְתִה

 ןרעצ -- גנוַײקעצ

 תֹוטירְׂש יִדָי לַע ַעֹצֶּפ ,טֹרָׂש יי ןלערקעצ
 בָאְּכ ,ׁשָפָנ תַמְגֶע ,רַעֵצ רעד רעצ

 ֹזָּב ,דֹדָׁש ,לֹוְג ,קֹׂשָע ײ ןעװעבַארעצ

 ַנֹוַּּב יד (ס) עטַארעצ
 ,הָסיֵסְּת ,הָמּוהְמ יד (ןע) גנורעדורעצ

 ַעּוזֲעַז ,הָצָרְּפַה
 עֶרְפִֶמ ,עֶזֶעַזְמ ידַא טרעדורעצ

 ,הָמּוהְמ םֹרְּג ,הֹקְזָחְּב ַעְנָה וו ןרעדורעצ

 רֵרֹוע ,תֶסָה

 לָכֲאַמ ,תֶלֹּכַמ ,ןֹוזָמ יד (ןע) גנורעצ

 יּוַנֲע ,ףּוגָס יד (ןע) גנורעצ

 םיִדָדְצִל זִזָה װ ןקורעצ

 ,רּוׁשֲא ,הָדּועְּת רעד (}) טַאקיפיטרעצ

 טְקיִפיִטְרָס

 הָפיֵטְל ,ףּוטְל ,קּוּנֶּפ רעד לטרעצ

 הָפיִטְל ,ףּוטְל ,קּוּנִּפ יד (ןע) גנולטרעצ

 ןידֶע ,יִנ ּודיִדְי ,ְּךַר ידִא ךעלטרעצ

 תּוּכַר ,תּוניִדֲע יד ({) טייקכעלטרעצ
 ףֹטָל ,קּנַּפ ,קֵנְרַּפ יי ןעלטרעצ

 קּּנּפ ,קּונְרִּפ סָאד (}) שינעלטרעצ

 ןּוחָט ,תָּפְתַפְמ ,קּוחָׁש ,רָרֹפְמ ידַא ןבירעצ

 רֹורּפ ,ןֵחָטִה ,קֵחָּׁשִה י ןרעוו ןבירעצ

 הקיִחְׁש ,ןּוחָט יד (ןע) גנובַײרעצ

 קֵחַׁש ,קֹחָׁש ,בֵטיֵה דֵרֶּג ,ןֹחָט י. ןבַײרעצ

 הָפיִרְט ,הָחיִׁשְּפ ,הָעיִרְק יד (ןע) גנוסַײרעצ

 ףֹרָט ,ַחֹׁשָּפ ,ַעֹרֵק יי ןסַײרעצ

 ַעקָּפ ,ַעֵרָקְתִה יי ךיז ןסַײרעצ
 ,הָטָנְקַה ,הָסיִעְּכ ,הֶזָּגְרַה יד (ןע) גנוציירעצ

 רּוטְנִק

 רֶטְנַק ,טְנְקַה ,סֶעְּכַה ,זֵּגְרַה װ ןציירעצ

 ,םיִדָדְּצַה לָכְל הָליִזְנ יד (ןע) גנונירעצ

 לּוטְּב

 לֶטַּבְתִה ,םיִדָדְּצַה לָכְל לֹזָנ יװ ךיז ןענירעצ

 סֹבָא .לָּכְלַּכ ,סֵנְרַּפ ,ןְזָה ,לֵכֲאַה יי ןרעצ

 הֶּנַע ,ףֵּגַס װ ןרעצ



 ןצלעמשעצ -- ךיז ןענרעצ

 הֶּנַעְחֶה ,ףֶּגַּתְסִה יו ךיז ןענרעצ

 םיִנָּפ הֵאְרַמ יד (ס) ערעצ

 תֶׁשָר תַרּוצְּב יּוחֶא ,תּוׁשְר יד (ס) ערעצ

 בֵׁשַח ,יּב ןֹוּבְׁשִח רֶּדַס װ ךיז ןענעכערעצ
 ןיֵ

 הָגיִגֲח ,סְקֶט רעד (}) לַאינָאמרעצ

 ,תּויִמְׁשִר ,סֶקָט יד (ס) עינָאמערעצ

 בּוׁשָח קֶסֵע ;הָניִגֲח
 שֵּגַרְתִה :קֵּסַעְתִה װ ךיז ןעינָאמערעצ

 קּוּטֶעְּב
 תֹוסּורּפ ּךֹתָח ,ַחֹלָּפ ,סֹרָּפ װ ןעלטפערעצ
 תיִסּור הֶּיִסַנְּכ יד (ס) עווקרעצ

 ,םּומָע ,ׁשּולְק ,ׁשֶטְׁשֶטִמ ידַא ןעמּווושעצ

 ָּפְרֶעְמ
 ַעּורָּפ ידַא טרעביושעצ

 ַעֹרָּפ װ ןרעביושעצ

 ףֶצְקִמ ,ׁשֶרְגִנ ידַא טמיושעצ

 ףֵצְקַה װ ןעמיושעצ

 קָבָאְל ׁשּוּתִּכ ,קּוּבֶא יד (ןע) גנוביוטשעצ

 ׁשֵּתַּכ ,רָפָעְל תֵּתַּכ ,קֵּבַא יי ןביוטשעצ

 קָבָאָל
 ׁשּותְּכ ,תּוּתִּכ יד (ןע) גנוסיוטשעצ

 ׁשֵּתַּכ ,תֵּתַּכ וו ןסיוטשעצ

 ףָצְקִמ ,ׁשֶרֶגֶנ ידַא טמערוטשעצ

 תּוּפְתִּפ ,סּוּסְר ,רּורַּפ יד (ןע) גנולקיטשעצ

 תֶּפְתַּכ ,סֵּסַר ,רֵרֹוּפ וו ןעלקיטשעצ
 ְךֶרַעַמ ; ריִּדְסַּת ,רּוּדְס רעד לעטשעצ

 ,תּוסְרָּפֶתִה ,הָסיִרְּפ יד (ןע) גנולעטשעצ

 רּוּדַס ,ריִּדְסַּת ,רֶדֵס

 ,הָבָרְחַה ,הָסיִרֲה יד (ןע) גנורעטשעצ

 ןֹוָלִּכ ,הָתָחְׁשַה
 תֶחְׁשִמ ,בֵרָח ,סּורָה ידַא טרעטשעצ

 תַחְׁשַה ,בֵרֲחַה ,סֹרָה װי ןרעטשעצ

 ,לָּבַחְמ ,יָנָסְרַה ידַא שירערעטשעצ
 סֵרֹוה
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 ,הָחָרְזַה ,תּוקיִהְּב יד (ןע) גנולַארטשעצ

 הָנָרְקַה
 ןירקמ ,ןְרֹוק ,ַחֵרֹוז ,קּוהָּב ידַא טלַארטשעצ

 הָניִרְקִּב טְׁשַּפְתִה יו ךיז ןלַארטשעצ
 רֶּזִפְמ ;רֶּדִבְמ ידַא טַײרטשעצ

 רֶּזַּפ ;ַעׁשֲעַׁש ,רֶּדַּב װ ןעיײרטשעצ

 ;ַעֵׁשֲעַּתְׁשִה ,רּדַּבְתִה װ ךיז ןעַײרטשעצ

 רֶּזַּפְתִה

 ,רּורָּפ ,רּוזְּפ יד (ןע) גנוטישעצ

 םיִדָדְצִל הָכיִפְׁש ,תּורְרֹוּפְתִה

 ְךֹפָׁש ,רֵרֹוּפ ,רֶּזַּפ וו ןטישעצ

 ְךֵּפַּתְׁשִה ,רֵרֹוּפְתִה ,רּזַּפְתִה וו ךיז ןטישעצ

 ,גּולְּפ ,הָדָרְפַה ,דּורַּפ יד (ןע) גנודיישעצ

 קּוּתָנ ,הָלָדְבַה
 קֵּתַנ ,לֵּדְבַה ,גֶּלַּפ ,דֶרֶפַה וו ןדיישעצ

 ,לֹדָּב ,2ֵלַּפְתִה ,דֵרָּפְתִה װ ךיז ןדיישעצ

 ְַּּבְתִה
 תֹובָכְׂשִּב רּוּדִס ,דּוּבִר יד (ןע) גנוטכישעצ

 תֹובָכְׂשִּב רֶּדַס ,דָּבַר יו ןטכישעצ

 הָחָמֲה ,הָנָחְבַא אֹלְל יִרָי יד (ןע) גנוסישעצ

 הָנָחְבַה יֵלְּב ִרְי יִדָי לַע
 יִדְי לַע תֵמָה ,הָנָחְבַה אֹלְל הֹרָי װ ןסישעצ

 הָנָחְבַה יִלְּב ִרָי

 ץֶפנְמ ,רּובָׁש ,טָּטִקְמ ירא ןגָאלשעצ
 ףֹרָט .ףֵּגִנ ,ףֶֹנ ,ַעְגַנ יי ןגָאלשעצ

 גֹוּמִה ,ְךחָּנִה ,סֵמָּנִה וו ןרעוו ןצלָאמשעצ
 ףּוּנִט ;הָכָסֲה ,ַחּורֵמ יד (ןע) גנורימשעצ

 ףּנַט ;ְּךֵסָה ,ּךּוס ,ַחֹרָמ װ ןרימשעצ
 ,סֶרָה ,ץּוּתִנ ,ץּוּפִנ יד (ןע) גנורעטעמשעצ

 תּוקְּסַרְּתִה ,הָסיִרֲה
 ,קָּסַר ,סֹרָה ,ץֵּתַנ ,ץֶּפַנ וו ןרעטעמשעצ

 דַמְׁשַה

 ְךֵּתַה ,סֵסֹומ ,סֵמָה ,סֶּסַמ װ ןצלעמשעצ
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 ,רָּתבְמ ,תּורָּכ ,ְךּותָח ידַא ןטינשעצ

 בּוטָח

 בֹטָח ,רֵּתַּב ,תֹרָּכ ,ְּךֹתָח װ ןדיײנשעצ

 ,לּוקְלק ,הָלָּבַח יד (ןע) גנוקידעשעצ

 ץּוּתִנ ,הָתָחְׁשַה
 ץַּתַנ ,תֵחְׁשַה ,לֶקָלק ,לֵּבַח װ ןקידעשעצ

 יּוּסִׁש ,הָחיִׁשְּפ יד (ןע) גנוטלַאּפשעצ

 תּוגְלַּפְתִה ,גּולְּפ ,ַעּוּקִּב ,ףּוּסִׁש

 ַעֹקָּב ,ףֵּסַׁש .ַעֵּסַׁש ,ַעֹסָׁש יו ןטלַאּפשעצ
 גֶַפ
 ,קֶדָּסִה ,ַעּקַּבְתִה ,גּלַּפְתִה װ ךיז ןטלַאּפשעצ

 חֵצָּפִה
 םיִרֹוּתְפַּכַה רֵּתַה װ ןעיליּפשעצ

 קחֵׂשְוֹלָה נו ךלֶה יי ךיז ןליּפשעצ
 ,לּיַצִּפ ,סּוּסְר יד (ןע) גנורעטילּפשעצ

 גּוּלְּפ

 גּלַּפ ,לֵצַּפ ,סֵּסַר װ ןרעטילּפשעצ

 קידהרצ -- ןטינשעצ

 ,ץֶרָּפְתִה ,ץֵצֹוּפְתִה וי ןרעוו ןעגנורּפשעצ

 קֵסָרְּתִה
 קּוׂשְּפ רעד זַײרּפשעצ

 ,תּוטְׁשַּפְתִה ,רּוּזְּפ יד (ןע) גנוטײרּפשעצ

 הָצָפֲה ,קּוׂשְּפ

 קֵׂשַּפ ,ץֵפָה ,טְׁשַּפֶתִה ,רּזַּפ וו ןטײרּפשעצ

 ַעֹרָז ,רּזַּפ ,סֵּפַר יי ןעלקנערּפשעצ

 לָהְכִנ ,דָרָחָמ ,דָחְפִמ ,דָחְפִנ יא ןקָארשעצ
 דַחָּפִה ,לֵהָּבִה ,דֵרָחַה יי ןרעוו ןקָארשעצ

 ָּבְלַּב ,ּךֵבָה :קֶרָּפ וו ןפיורשעצ

 ןֹופָצ רעד ןופצ
 יָנֹופְצ ידַא קידנופצ
 יִנֹופְצ רַהֹז סָאד טכיל-ןופצ
 יִחָרְזִמךֹופְצ ידַא קידחרזמ-ןופצ
 יֵבְרֲעַמ-ןֹופְצ ידַא קידברעמ-ןופצ

 ןֹוסָא ,הָגָאְּד ,הָרָצ ,עַגָנ יד (תו) הרצ

 זיִּגְרַמ ,גיִאְדַמ ,רֵעַצְמ ידַא קידהרצ



 'ק תֹואָה יד ק

 א תֹואָה יד ַאק

 תּורְּבַחְתִה ,הָיְציִלָאֹוק יד (ס) עיצילַאָאק

 הלֲעּפ ףּּׁשְל
 הָריִחְּב ,ףּורָצ יד (ןע) גנוריטּפָאָאק

 רֹחָּב,ףֵרֶצ י ןריטּפָאָאק
 הָלעְּפ ףֵּתַׁשְמ רעד (ן) רָאטַארעּפָאָאק

 עּיַסְמ
 הָּדְגֲאַל ִיַש ,יִפּוּתִׁש ידַא ויטַארעּפָאָאק

 תיִפּוּתֶׁש

 ,תיִפּוּתִׁש הָּדִגֲא רעד (|) וויטַארעּפָאָאק

 ביִטָרָּפֹואֹוק

 ,הָּלִעְּפ-ףּוּתִׁש יד (ס) עיצַארעּפָאָאק

 תיִפּוּתַׁש הֶּדְגֲא ,תּויִפּוּתְׁש

 ,הָּלִעְּפ -ףּוּתִׁש יד (ןע) גנורירעּפָאָאק

 תּוּיַפּוּתִׁש

 דַחַי לעָּפ ,הָלָעְּפ ףֵּתַׁש יי ןרירעּפָאָאק
 םּואֵּת ,הָטָניִדְרֹואֹוק רעד (}) טַאנידרָאָאק

 זֵּכַרְמ ,םֵאָחְמ רעד (}) רָאטַאנידרָאָאק

 םּואֵּת ,הָמָאְתַה יד (ס) עיצַאנידרָאָאק

 םּואֵּת ,תּומיִאְּת יד (ןע) גנורינידרָאָאק

 םָאְתִמ ידַא טרינידרָאָאק

 םֵאְתַה ,םֵאָּת װי ןרינידרָאָאק
 בָבְּכ רעד בַאבַאק

 רָּב ריִזֲח ,ריִזֲח רעד (ןע) ןַאבַאק

 הָּנִּגַה תַעַלְּד רעד קַאבַאק
 תיֵּב ,הָאָּבְסִמ ,טֵרָּבִק רעד (ן) טערַאבַאק

 ַחֵזְרַמ

 הָסּוס יד (ס) עליבָאק

 ,הָּתְקִּב ,ןָטֶק רֶדָח ,אָּת יד (ס) עניבַאק

 הָניִּבַק
 ,הָּכְׁשִל ; הָדֹובֲע רַדֲח רעד (}) טעניבַאק

 םיִרָׂש רֶבֶח ,הָלָׁשְמִמ
 קָרְבִמ רעד (ןע) םַארגָאלבַאק

 לֶבָח ,לֶבָּכ רעד () לעבַאק

 ַחיִטָׁש ,עָצֵמ ,דָבְרַמ רעד (ן) ץערבָאק
 דֹוק ,רֶתָס בַתְּכ ,ןָפֹצ רעד (|) דָאק

 ,ןָטָׂש ,דֵׁש ,לֹואְׁש ,תָפֹּת רעד (ס) קודַאק

 לְזאָזַע
 רֶתֵסבַתְכִּב ַחֵּסַנ יי ןרידָאק
 םיִניִצְק חַרְּפ ,רֵעֹוצ ,ְךיִנָח רעד (}) טעדַאק

 הָיְצִנִּדַק ,הָפּוקְּת יד (ן) ץנעדַאק
 (הקיסומב) חַנֵּת יד (ס) ַאצנעדַאק

 ְךּורָע ןֶחְלַׁש ,םיִּקֲח רֶּפֵס ייד (ן) סקעדָאק
 רָבָח ,תֶוָצ רעד (ס) רעדַאק

 טּוטְרַמְס ,הָבָחֶס רעד (ס) רעדָאק

 ןָנְרק ,ןֶּדַס יד (ס) עלדַאװָאק
 לֶזרַּב ׁשֵרָח ,חָּפַנ רעד (סע) לַאװָאק

 ;םיִסּומיִנ לַעַּב :קֶּוַר רעד (}) רילַאװַאק

 רֵּזַחְמ :ןֶזְרַט
 םיִׁשָרָּפ ליֵח יד (ס) עירעלַאװַאק

 חיִּטַבֲא ,ןֹולָמ רעד (ןע) ןָאװַאק

 םיִגָד יִציֵּב ,ראָיְוַק רעד (}) רַאיװַאק

 -ִל בֹרָע ,יאֵרֲחַא היָה ײ ןריװַאק

 הָוְהִק ,הָפָק יד (ס) עװַאק

 רֵמְסַמ ,לּוׁשח יִדָי לַע בַצֵע ,לֵׁשַח יי ןעווָאק

 (סוס לש לגרל) הָסְרַּפ

 ַחיִּטַבֲא יד (ס) ענעװַאק
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 יִתּונֲעְרִּפ ,יִרָזְכַא ,יִנָדֹור ידַא עקצַאזָאק

 קָזֹוק רצד (ן) קַאזָאק

 קָזֹוק לָׁש ידַא שיקַאזָאק
 אָבָצ הֵנֲחַמ ,ןיִטקְרַסק יד (ס) עמרַאזַאק
 הֹקיִטְסיִאּוזְק ,תּונְלְּפְלַּפ יד קיטסױזַאק

 לָשְמִּמַל ךָּיַש ידַא ענָאיזַאק

 ֹוחְצִנ ףֵלְק ,הָּיְִז -ףַלְק רעד (|) ריזָאק
 (ןחלושל) רֹומֲח צמ סעלזָאק

 אֵלָּכ תיֵּב ;הָּזִע יד (ס) עזָאק

 לָׁש רו ,הָּיְִּג ,םיִזִעיִדְּג סָאד (ך) עלעזָאק

 הָּזִע

 -ףֵלְק :ףיִרָח הָחיִׂש-שיִא רעד (|) רעזָאק
 הָיִּכִז
 תּוכְּפַהְתִה ,הָטְלַס רעד (ס) קילעשזָאק

 ויָרֹוחֲאַל

 רזְכַא ,ןָדֹר ,ןיְלַּת רעד ({) טַאק
 ,תּונָציִל ,םיִלּולֲעַּת צמ סעװָאטַאק

 תּוסְדְנּוק

 יִּלַע ,יִלּוּתִה ,ַחְּדַבְמ ידַא קידסעװָאטַאק

 ,ןָלּולֲעַּת רעד (ס) רעבַײרט-סעוװָאטַאק

 ןָחְּדַּב ,ןֶציִל
 הָחיִדְּב ,הָצָלֲה סָאד (ךע) לסווָאטַאק

 הָמיׁשְר ,ןֹורְגֶא ,גֹולָטְק רעד (ן) גָאלַאטַאק

 יִפְל םּוׁשַר ,גּולְטִק יד (ןע) גנוריגָאלַאטַאק
 םיִאְׂשֹונ

 םיִאְׂשֹונ יִפְל םֹׂשָר ,גלְטִק יי ןריגָאלַאטַאק
 יֵלֹותְק רעד (|) קילָאטַאק

 "גירֲא ,הָנְתִּכ ,ןפֶנ רֶמְצ רעד (ןע) ןָאטָאק
 הָנהַכ
 לָׁש ,יָלָפֹורְטְסַטְק ידַא לַאפָארטסַאטַאק

 ןֹוסֶא
 ,הָנּואְּת ,ןֹוסָא יד (ס) עפָארטסַאטַאק

 תאֵש ,עַגֶּפ ,הָאֹוש

 ;הָמַּגְרַמ ,הָרְטְסיִּלַּב רעד ({) טלוּפַאטַאק

 (םיסוטמל) טֹועָמ

 שטָאק -- עקצַאזָאק
 ,תֶׁשֹּבְחַּת ,הָּיִטְר רעד (סע) םזַאלּפַאטַאק

 תיִנְלְּפְסִא
 תּונְּנַטְצִה ,תֶלּזַנ רעד (}) רַאטַאק

 לּולַבְּת ,תיִלָּדְרַח רעד (סע) טקַארַאטַאק

 (םייניע תלחמ)

 הָרָזְג ץֶרֶא יד (ס) עגרָאטַאק

 ץֶרֶאְּב קיִתָו ריִסָא רעד (ןע) ןַאשזָארטַאק

 הָרְֵג
 ְךֵרֶּפ תַדֹובַעַל ןֹוּדְנ רעד (סע) קינשזרָאטַאק

 ךֶרֶּפ תַדֹובַע לֶׁש ידַא ענשזרָאטַאק

 ְךֶרֶּפ תַדֹובֲע יד (}) טעברַא ענשזרָאטַאק

 ,תֶכֹרָּפ ,דֹוּגְרַּפ ,ְּךֶסָמ ,ןֹוליִו יד (ס) ערַאטָאק

 עַלָק
 יִלֹותַק רעד () לױטַאק

 לּולָּב טֹומ ,בּולָּכ ,לּול רעד (ס) ךוטַאק

 הָלּותֲח ,הָלּוּתְלַתֲח ,קֶתֹמ יד (ס) עקניטָאק |

 רָׂשָּב תַציִצְק ,תיִלְתָּכ רעד ({) טעלטָאק

 ץּוּבִׁש ,גּווַס יד (ס) עיצַאזירָאגעטַאק

 ץּוּבִׁש ,גּוּוס יד (ןע) גנוריזירָאגעטַאק

 ,הָגֵרְדַמ ,ןיִמ ,גּוס יד (ס) עירָאגעטַאק

 הָיְרֹוגַטְק ,דָמֲעַמ
 ,תֹוצָרְמִנ ,ץֶרְמִנ ,טְלֶחֶהְּב ידַא שירָאגעטַאק

 עיִּגְפַמְּב
 הָּיִסִנְּכ ,הָלָרְדֶתַק רעד (סע) לַארדעטַאק

 תיִׁשאָר

 סֹונֹורְּת ;הָרְדָתַק יד (ס) ערדעטַאק

 הָקְלַה ,ףֵלֶצַה װ ןעװעטַאק

 תַניִפְס ;תּונְּנַטְצִה ,תֶלֶּזַנ רעד (}) רעטַאק |

 ףֹוחַה

 לּותָח רעד (ס) רעטָאק

 הָניִגְנ תַבֵּת יד (ס) עקנירעטַאק

 תַבתְּב ןֵגַנְמ רעד (סע) קישטשנירעטַאק

 הָניִגְנ
 הָּמַר ,בֵצֲעַה ,ַעֵגֹוה ,ַחֵרְסַה װי ןרעטָאק

 הָרָּכְרִּכ ,הָבָּכְרִמ ,בָּכְרִמ יד ({) שטָאק



 עבלָאק -- גנושטַאק

 ,תּולְּגְלַּנְתֶה ,לּוּגְלִּג יד (ןע) גנושטַאק

 לּוּבְלִּפ ,לּוטְלֶט

 לש) ַזְּג ,חַלָק רעד (סענעשטַאק) ןשטַאק
 ('ובו רורר
 וכו בורכ

 לֵלֹוּג ,לָּבְלַּפ ,לַטְלַט ,לֵּגְלַּג װ ןעשטַאק

 לֵלֹוְּּתִה ,לֵטֶלַּטִה ,לֵּגְלַּנְתִה װ ךיז ןעשטַאק
 ,תּולָּגְלַּגְתִה סָאד (}) שינעשטַאק

 לּוּבְלְּפ ,תּולָטְלַטֶה ,תּולְלֹוּגְתִה

 זָוְרַּב רעד (ס) רעשטָאק

 (רונת יוקינל) הָתָח יד (ס) ערעשטָאק

 דִי בַתְּכ צמ סעטַאּפָאל ןוא סערעשטָאק

 שֶקְׁשַקְמ
 ְּוַא רַּב ,הָזְוְרַּב יד (ס) עקשטַאק

 הָרֹואְל ,רֶקֹּב תֹונְפִל ,רֵחַׁש רעד (}) רָאיַאק

 ,הָּתְקִּב ,הָּיִנֲאָּב אָּת ,אָּת יד (ס) עטויַאק

 הָניִּכַק

 הָחְתִח ,הָמּוהְמ רעד (ן) ְךָאק
 חָפֹוּכ ,הָריִּכ סָאד (ך) עלעווייא-ךָאק
 ,הָחיִתְר ,לָׁשְבִמ ,לּוׁשַּב יד (ןע) גנוכָאק

 םייה
 ףַעֵר רעד (ס) לכַאק

 רּורָּפַה ץֵע ,ךָוְרֵּת ,ׁשֵחְבַמ רעד לפעל-ךָאק

 הָלַׁשְבַמ יד (ןע) ןישַאמ-ךָאק
 ףֵׁשַא ,םיִחָּבַט-בַר רעד (ס) רעטסַײמ-ךָאק

 חָּבְטִּמַה

 חַּתַר ,ַחֹתֶר ,לֵׁשַּב י ןכָאק
 ,ססָּת ,ַחֵּתַרְתַה ,לֵׁשַּבְתִה יי ךיז ןכָאק

 ףֵצַקְתִה ,ץֵצֹורְתִה
 יִרָט ,םַח ,ַחֵתֹור ידַא קידעכָאק

 ,הָסיֵסְּת ,הָחְתִר ,הָחיִתְר סָאד (}) שינעכָאק

 לּוׁשַּב

 לֵּׁשַבָמ ,חָֹּבַט רעד (ס) רעכָאק

 םִיַריִּכ יד (ס) עטילּפכָאק

 תּוחָּבַט יד (}) טסנוקכָאק

 םיִלָלְּג רעד לַאק
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 הָלעְּפ ףֵּתַׁשְמ רעד (ן) רָאטַארָאבַאלָאק
 עֵיַסְמ
 ,הָלֲעְּפ ףֵּתַׁשְמ רעד (ן) טנַארָאבַאלָאק

 עֵיַסְמ
 עּויָס ,הֶּלֶעְּפ ףּוּתִׁש יד (ס) עיצַארָאבַאלָאק

 ֵּתַּתׁשִה ,הֲֶּעְפףֵּתַׁש י ןרירָאבַאלָאק
 הָדֹובֲעַּב

 ,ןֹוׁשָל לַע לַפֹונ ןֹוׁשְל רעד ({) רובמַאלַאק

 ןֹוׁשָל יֵעּוׁשֲעַׁש

 -תַרָדְׂש ,וָטְס ,הֶרְדְׂש יד (ס) עדַאנָאלָאק
 םיִדּוּמַע

 תֹובָׁשֹומ לָׁש ,יִּתְבַׁשומ ידַא לַאינָאלָאק
 ,בֶׁשֵיְתִמ ,בֵׁשֵיְמ רעד (}) רָאטַאזינָאלָאק

 זַחַאְתִמ ,לֵחַנְתִמ
 ,תּובְׁשִיְתִה יד (ס) עיצַאזינָאלָאק

 תּוזֲחַאְתִה ,תּולֲחַנְתִה

 ,תּובְׁשִיְתִה יד (ןע) גנוריזינָאלָאק
 תּוזֲחַאְתִה ,תּולֲחַנְתִה

 בֶׁשְימ ידַא טריזינָאלָאק
 הָבָׁשֹומ םֵקָה ,בֵׁשֹוה ,בֵׁשֵי יי ןריזינָאלָאק
 לֵחַנְתִמ ,בֵׁשֵיְתִמ רעד (ן) טסינָאלָאק

 הָבָׁשֹומ ,בָׁשֹומ יד (ס) עינָאלָאק

 דּוּמַע יד (ס) ענָאלָאק
 הָנְׁשִמ ףּולַא רעד (ס) לענָאלָאק

 יקָנע ,ריִּבַּכ ידִא לַאסָאלָאק |
 תיִבּורְּכ רעד (|) רָאיפַאלַאק

 קדָּב הֵוׁשַהְ ְךֹרֶע י ןרינָאיצַאלָאק
 חַלִּקַה-ּבּורְּכ יד (ס) יבַארָאלָאק

 יֲֵה ,יִמֹוקְמ ןֹויְבִצ רעד (|) טירָאלָאק |
 הָיְרֹולְק ,הּיִּמֲח ,תיִּמִח יד (ס) עירָאלַאק

 לָּדְרַע רעד (}) שָאלַאק

 סג םָדָא ,ׁשֵּפְט ,לֶגֵע סָאד (רעבלעק) בלַאק

 ָּבְרִסְמּו
 תיִעָלְצ יד טסורב-בלַאק

 הָּבָכְרַא ,תק יד (ס) עבלָאק
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 בֹוּתְכַמ סָאד לכיש-עבלָאק

 הָטֲעַמ ,הָכיִמְׂש יד (ס) ערדלָאק

 (שחנ ןָמַעַז רעד (ס) רעבולָאק

 זֹוחְלֹוק ,יִצּוּבִק קֶׁשֶמ רעד (}) טריװלָאק

 (היסורב)

 םִיַמ הִוְקִמ ,תיִלּולְׁש יד (ס) עשזולַאק

 ׁשֶפָר ,םיִרּוכֲע

 ןְרֹּבְׁשַא רעד בורג-עשזולַאק

 (ןותעב) רּוט לַעַּב רעד 0 טסינמולָאק

 רֹקָנ ,טְטֵח װ ןעּפולַאק

 לֹחָז ,הָדֹובֲעַּב לֵצֵעְתִה װ ךיז ןעּפולַאק
 הָדֹובֲעַּב

 ןּונָנ ,גֹוצ ,רֵק ידַא טלַאק

 םֶדְּב ,גָזִמ-רֵק ,ַחּור-רַק ידַא קיטולבטלַאק
 רק

 ַחּור-רק יד (}) טײקיטולבטלַאק
 רק קֶׁשֶנ סָאד (}) רעוועג טלַאק

 תַצְוק .קָּבְדִמ ׁשאֹר-רַעְׂש רעד (ס) ןוטלָאק

 יִקְליִק .תֶכָּבִסְמ רֶעֵׂש
 (רעש לע ְּךָּבְסֶמ ידַא עטַאװענוטלָאק
 ןֵנֹוצ ,ריִרָק ידַא ךעלטלַאק

 ןּונָצ ,ןּוּנִצ ,תּורירק יד (}) טײקכעלטלַאק
 רֵקָה ,רֶרק ,ןּנַצ וי ןכַאמ טלַאק

 רק סֵחַי יד (ןע) גנוָיצַאב עטלַאק

 הָרְק הָמָחְלִמ יד (תו) המחלמ עטלַאק

 הָּנִצ ,תּוריִרְק ,רק יד ({) טײקטלַאק

 תַצְוק ,קָּבְדִמ ׁשאֹר-רַעְׂש רעד (ס) ןטלָאק

 יקליק ,עֵרָּפ ,תָכָּבַסְמ רָעֵׂש
 רּועְׁש ,לֶדֹּג ,רֶטֹק רעד (ס) רעבילַאק

 (רופיצ) םּורָּכ ,הָּתְרֶּפִצ רעד (ס) רעבילָאק
 ,הָּמַּת הָביִתְּכ יד (ס) עיפַארגילַאק

 הָיְפַרְגיִלְק
 הָּמַּת הָביִתְּכ בֹתָּכ װ ןריפַארגילַאק

 ןגְלְׁשַא רעד םוילַאק
 פֹוקְסֹודיִלְק רעד (}) ּפָאקסָאדיײלַאק

 רַאדנעלַאק -- לכיש-עבלָאק

 - םיוָּפ ,יּוּקִל ,לֶקְלַקְמ ידַא עילַאק

 ָגִפִמ ,םּוגָּפ ,לֶקְלקְמ,יּּקִל ייא קידעילַאק
 ,שֵּבַּתְׁשִה ,לֵקְלַקְּתִה יי ןרעוו עילַאק

 תֶחָּׁשִה ,םֶּנְַתִה
 תֶחָׁשִה ,םֹנִּפ ,ׁשֵּבַׁש ,לקלק ײ ןכַאמ עילַאק

 דיִבָר ,לּולְסַמ יד (ס) עילָאק !

 קָנַע יד (ס) עילָאק
 ַעּוצָּפ ידַא טעשטעילַאק

 ַעֹצֶּפ װ ןעשטעילַאק

 ָּגִפְמ ,םּוגָּפ ,לֶקְלִקְמ ,יּוּקל ידא קילַאק
 םָמּומ ,הָכָנ ,םּומ לַעַּב יד (ס) עקילַאק

 הֶאְרַמ ,ןָג ,עַבְצ רעד (ן) רילָאק
 יִנֹוְּסַס ,ַעּובְצ ,יִנֹועְבִצ ידַא טרילָאק

 יַח ןָוג לַעַּב ,יִרּוִּצ ,יִנֹועְבִצ ידַא קירילָאק

 ןּוִג ,ַעֹבָצ וי ןרילָאק

 יָנֹועְבִצ ,יִנֹוּגְסַס ידַא לופרילָאק |

 ריִּג ,דיִס רעד (}) ךלַאק

 דיִס לָׁש ,יִדיִס -כלַאק
 ןֶׁשְבִּכ רעד (ס) ןווױאכלַאק

 דיִסְל הָמֹוּד ,יִדיִס ידַא קיכלַאק

 טְלֶמ רעד םיילכלַאק

 דּוס ,דּיַס װי ןכלַאק

 דיִס ןֶבֶא ,רָּכְרִּכ רעד (רע) ןײטשכלַאק
 ןֹוראָּוַצ רעד (רענלעק) רענלָאק
 רָּבְסִּכ רעד (ס) רעדנַאעלָאק

 ִרֵבֲח ,יִדיִדְי יא לַאיגעלָאק
 ,תּועְר ,תּודיִדְי יד (}) טײקשילַאיגעלָאק

 תּורֵבֲח

 רֶבָח ,הָצָעֹומ ,רֶבָח יד (ס) עיגעלָאק

 םיֲִהַנְמ
 ַעֵר ,דיִדָי ,רֵבָח ,תיִמָע רעד (ס) עגעלָאק

 םִיַמ הֵוְקִמ ,תיִלּולְׁש יד (ס) עשזעלַאק
 ׁשֶפֶר ,םִיַרּוכֲע

 אָּכְדִמ ,ְךֶּרְכִדְמ ,בּוצָע ידַא ענטומעלַאק

 הָנָׁש ַחּול יד (ן) רַאדנעלַאק



 שיטסינומָאק -- עקטָאקעלַאק

 ,ׁשּוקְרק ,ׁשּוקְׁשִק יד (ס) עקטָאקעלַאק
 ןָשֲעַר
 ׁשקרק ,טָּפְטַּפ ,ׁשֵקְׁשִק יי ןעשטָאקעלַאק

 :ףֶּסַאְמ ,רֵגֹוא ,ןָפְּפַא רעד (ן) רָאטקעלָאק
 רֹוטְקְלֹוק ;הָבֹוּג

 ִפּוּתַׁש ,ףָּתַׁשְמ ,יִצּוּבִק ידַא ויטקעלָאק

 ,םיִּבַר ,רּוּבִצ ,ץּוּבק רעד (}) וויטקעלָאק

 רָבָח ,תֶוָצ
 חַרֹאְּב ןּוּגְרֶא יד(ס) עיצַאזיוויטקעלָאק

 יֵצּוִּבְק

 יִצּוּבִק חַרֹאְּב ןֵּגְרַא יי ןריזיוויטקעלָאק

 יִצּוּבִק םֵׁש רעד ןעמָאנ-וויטקעלָאק
 (קודקדב)

 ,תּונְפְּסַא ,ףּוּסִא יד (ןע) גנורינָאיצקעלָאק
 סּוּנְּכ ,טּוקִל

 ָּנַּכ ,טקל ,ףֹסֶא יי ןרינָאיצקעלָאק
 רֵגֹוא ,ןָפֶּפַא רעד (}) רענָאיצקעלָאק

 ,טֵקָל ,רֶצֹוא תיֵּב ,ףֶסֹא יד (ס) עיצקעלָאק

 טּוּקִל ,ץֶבֹק
 רּוּדִּכ ,הָליִלְג ,לּוגְלִּג יד (ןע) גנורעלָאק
 הָבְרזַמ ,תֶפֹּכ ,הָוְׁשַא סָאד (ךע) לרעלָאק

 רֶּדַּכ ,לֵלֹוּג ,לֵּגְלַג װ ןרעלָאק

 רֶּדַּכְתֶה ,לֵלֹוּגְתִה ,לֵּגְלַגְתִה יי ךיז ןרעלָאק
 (ףרוחל) רֶעֵׂש תַעַּבְגִמ רעד (ן) קַאּפלָאק

 ,הָצּופְּת ,הָצָפֲה רעד (}) שזַאטרָאּפלָאק

 רּוזַּפ

 רֶזַּפ ,ץֵפָה װ ןריטרָאּפלָאק

 ץיִפֵמ רעד (|) רעטרָאּפלָאק
 ןֶדיִס רעד םויצלַאק

 תֶרֹיִצ יד עינָאמָאקלַאק
 תַנֹוכְמ ,בֵׁשְחַמ רעד (|) רָאטַאלוקלַאק

 בּוׁשְח ַחּול ,בּוׁשְח

 ,בּוׁשִח ,ביִׁשְחַּת יד (ס) עיצַאלוקלַאק

 הָכָרֲעַה
 רַעַׁש ,ּךֵרֲעַה ,בֹׂשֲח ,בֵּׁשַח יי ןרילוקלַאק
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 םָחָּפ רַיְנ יד (ס) עקלַאק
 (לוגנרת לש תֶלֹּבְרַּכ ;קֶרֶּסַמ יד (ןע) םַאק

 () קיִסְּפ יד (ס) ַאמָאק

 רֶטְמַק ,הָּדִׁש יד (ס) עדָאמָאק
 ןֵגֶס :אָבָצ-רַׂש ,דֵּקַפְמ רעד (}) רידנַאמָאק

 (םיה ליח לש) ףּולֲא

 ,הָדֵקִּפַה ,דּוּקִּפ יד (ןע) גנורידנַאמָאק
 תּוחיִלְׁש ,דיִקְפַּת

 ׁשֵּמַׁש ,הֶּוִצ ,דֹקֶּפ ,דֵּקַּפ יי ןרידנַאמָאק

 דֵקַפְמִּכ

 יִדּוּקִּפ -עדנַאמָאק

 ,דּוקּפ ,הָדְקְפִמ יד (ס) עדנַאמָאק

 הָטיִלְׁש
 ַעֵּגַּתְשִה ,לֵלֹועְתִה י ןעװעדנַאמָאק

 ,יָטיִרְּבַה םיִּמַעָה רֶבָח יד טלעװנָאמָאק

 ָיִלִהְק
 (;) קיִסְפּו הֶּדַקְנ סָאד לטניּפ -ַאמָאק

 ׁשּוּתִי ,ׁשּוּתִי רעד (ן) רַאמָאק

 קָרְסַמְמ ידַא קיטרַאמַאק
 קֹוׁש חיֵּב ,תיִּלָסְרַק ,קּומ רעד (}) שַאמַאק

 לַעַנַהְןֶזֹא רעד (}) רעױא-שַאמַאק

 בֶלׁשְמ (יחיישצזו לָעְפִמ רעד (ן) טַאניבמָאק
 תֹולּוּבְחַּת ׁשיִא רעד (|) רָאטַאניבמָאק

 תּונָלְּבְחַּת יד (}) טײקשירָאטַאניבמָאק

 ,תֵבֹּכְרִּת ,ףּורְצ יד (ס) עיצַאניבמָאק

 (שובל) תֵפָרְצִמ ; סיִסְכַּת

 ,תָבֹּכְרִּת ,ףּורְצ יד (ןע) גנוריניבמָאק

 הָלּוּבְחַּת ,סיִסְכַּת

 ֵּבְחַּת ,סָסְכַּת ,רֵׁשֹק ,ףֵרָצ יי ןריניבמָאק
 לכל שובל) תָפֶרֶצִמ רעד (ןע) ןָאזעניבמָאק

 (ףוגה

 יִתָדֲע ,יִלָלְּכ ,יִפּוּתִׁש ,יִרּוּבִצ ידַא לַאנומָאק

 םֶסינּומֹוק רעד (ןע) םזינומָאק

 טְסיִנּומֹוק רעד ({) טסינומָאק

 יִטְסיִנּומֹוק ידַא שיטסינומָאק
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 ,תיִמְׁשִר הָעָדֹוה רעד (}) טַאקינומָאק

 רֶדָׁש ,ריִסְמַּת ,הָעָדֹוה
 ,הָרּובֲעַּת ,הָרּוּבְחַּת יד (ס) עיצַאקינומָאק

 תֶרֹׂשְקִּת ,רֶׁשֵק
 ,הָרּוּבְחַּת סָאד (ןע) לטימ-עיצַאקינומָאק

 רֶׁשָק יִעָצְמֶא :הָלָבֹוה יִעְצְמֶא
 ,תֶרׂשֹקִּת סָאד (ןע) לטימ-ריקינומָאק

 רֶׁשָק יִעָצְמֶא
 רֵבֲעַה ,רֹסֶמ ,ַעְדֹוה ײ ןריקינומָאק

 רֵּבַחְתִֶה ,רֶׁשֵקְתִה י ךיז ןריקינומָאק

 הָנּומֹוק ,יִמָצַע ןֹוטְלִׁש יד (ס) ענומָאק

 ְךּוּסִמ ,הָוְסִמ ,הָאְוְסַה רעד (}) שזַאלפומָאק

 ןָוְסַמ ,יאַּוַס רעד (}) טסישזַאלפומָאק
 הָוְסִמ ידַא טרישזַאלפומָאק
 ְךֵּסַמ ,הֵוְסַה וו ןרישזַאלפומָאק
 ּוַּתְסִה ײ ךיז ןרישזַאלפומָאק
 ְךּוּסִמ עַבְצ יד (ן) ברַאפ-שזַאלפומָאק

 ןִגֶמ עַבָּצ

 ןָסְמֶע ,תיִאָּׂשַמ רגד (ןע) ןָאימַאק
 דֵדֹונ ןֵכֹוס רעד (}) רָאשזַאיָאווימָאק

 הָדֲעַו ,דַעַו רעד (}{) טעטימָאק

 גנֹוּבַּב רעד לימַאק

 חָא רעד (ןע) ןימַאק

 חָאָה זַּבְזַל רעד (}) סמיזגנימַאק

 ,(הריכמ ךרוצל)הָדְקְפַה ;ןֹויְסיִמֹוק רעד סימָאק

 הָריִמְׁש

 ןיִצְק ,הָׁשְרִמ ,רֶסיִמֹוק רעד (ן) רַאסימָאק
 הָרָטְׁשִמ
 תַּכְׁשִל ,טִיְרַסיִמֹוק רעד (}) טַאירַאסימָאק

 רָסיִמֹוּקַה

 תּוליִמַע יִמְּד ,תּוליִמֲע רעד (ןע) ןָאיסימָאק

 הָּנַמְמ ,ביִצְנ רעד (}) רענָאיסימָאק

 הָדֲעַו יד (ס) עיסימָאק

 ןֶחּדַּב,ןֵקִיִמֹוק ,ןֵרְּדַּב יעד (ס) רעקימָאק
 ןָציִל

 רָאטיזָאּפמָאק -- טַאקינומָאק

 ,קיִחְצַמ .יִנָציִל ,יִנְרִּדַּ יִמֹוק ידַא שימָאק
 יִלּוּתִה ,ַחְּדַבְמ
 (() קיִסְּפ יד (ס) עמָאק

 ַעֵׁשֲעַׁשְמ ,ןְציִל ,ץל יוד (ן) טנַאידעמָאק
 יִלּוּתִה הָזֲחַמ ,הָיְדֶמֹוק יד (ס) עידעמָאק

 םיִעּוׁשֲעַׁש הֶזֲחַמ

 הֶּלֵתֲהַמ יעד ({) שטעקס-עידעמָאק

 קיִז ,טיִבָׁש בֵכֹוּכ רעד (סע) טעמָאק

 תיִּקִז רעד (ןע) ןָאעלעמַאק
 קֹרָס װײ ןעמַאק

 דֵמֹוע ,גיִהְנַמ ,דֵּקַפְמ רעד (}) טנַאדנעמָאק

 ׁשאֹרְּב

 הָּטַמ ,הָדָקְפִמ יד (ן) רוטנַאדנעמָאק

 הָדָקְפִמ ,דּוּקְּפ יד (ס) עדנעמָאק
 ,ׁשֵרָפְמ ,ןָׁשְרַּפ רעד 60 רָאטַאטנעמָאק

 רֵאָבּמ
 תּונָׁשְרַּפ יד (ס) עיצַאטנעמָאק

 ,תּונָׁשְרַּפ ,שּורָּפ רעד (}) רַאטנעמָאק

 ׁשֶרְדִמ ,רּואַּב

 יִנָׁשְרַּפ ידַא רַאטנעמָאק

 תּוׁשְרָּפְתִה ,תּונָׁשְרַּפ יד גנוריטנעמָאק

 רָּבְסִמ ,רָאבִמ ,שֶרֹפְמ ידַא טריטנעמָאק

 רַּבְסַה ,רֵאָּב ,שֵֹרָּפ ,שֹרָּפ װ ןריטנעמָאק

 ;אָּת ;תֹוטִמ רֵדֲח ,רֶדָח יד 60 רעמַאק

 הְִָׁ
 ,תֵרָׁשְמ ,רַעֵנ רעד (ס) רעניד-רעמַאק

 ןהדַח
 ,לֹוק-גֵלְזַמ ,לֵלצַמ רעד (ןע) ןָאטרעמַאק

 ֵלֹוק
 תיִרָמַק הָקיִסּומ יד קיזומ-רעמַאק

 רֵחֹוס ,םיִקָסֵע ׁשיִא רעד 0 טנַאסרעמָאק

 קֶסֵע ,רָחְסִמ רעד ץרעמָאק

 יִקְסִע ,יִרָחְסִמ ידַא לעיצרעמָאק

 רֵּבַחְמ ,ןיִחְלַמ רעד (}) רָאטיזָאּפמָאק

 הָקיִסּומ



 קיעפפמַאק -- עיציזָאּפמָאק

 רּוּבִח ,רּוּבִח יד (ס) עיציזָאּפמָאק

 ףּורְצ ,בֵּכְרָה ,הָריִצְי ,יִלְקִיָסּומ

 חּוּנק ,תֶרָּפְרַפ ןָּתְפִל יעד (ן) טָאּפמָאק
 הָּדַעֶס
 תֶסֹרֲחַמ סָאד (ךע) לרעלעט-טָאּפמָאק

 יֵצֵר ,יאֵל ןֶּב ,רֵבָח רעד (ןע) ןָאינַאּפמָאק

 יי
 ,בָרְק ,עֶָצְבִמ ,הָכָרֲעַמ יד (ס) עינַאּפמַאק

 -תַבֹוטְל הָלֲעְּפ
 ,הָקֲהַל ,הָצּובְק ,הָרְבֶח יד (ס) עינַאּפמָאק

 הָּגִלְּפ :הָרּובֲח ,תֶוָצ
 ִתָרּובֲח ,יִתָּגִלְּפ -עינַאּפמָאק
 ְךרָע ,הָכָרֲעַמְּב ףֵּתַּתְׁשִה יי ןעװעינַאּפמָאק

 הָלֲעְפִּב ףֵּתַּתְׁשִה ,בֵרֹק
 ןְֵנַה ,הָקיסּומ רֵּבַח ,ןַחְלֵה י ןרינָאּפמָאק
 קֶלֵח ,ביִכָר ,ביִּכְרַמ רעד (}) טנענָאּפמָאק

 יִדֹוסְי

 ןֵּפְצַמ רער (ן) סַאּפמָאק
 ְךיִמָס ,ףּופָצ ,יִתיִצְמַּת ידַא טקַאּפמָאק
 תַּגְרַּד ,ןֹורְתִּיַה ְּךֶרֵע רעד וויטַארַאּפמָאק

| 

 (קודקדנ) רָתֹוּיַה

 | .בָּיֲחְמ ,הָבֹוח לָׁש ,ַחיִרְכַמ ידַא וויסלוּפמָאק

 ּיִפְּכ לָׁש
 ,הָטיִסְרְביִנּואָה רַצֲח רעד (}) סוּפמַאק

 םיִסּוּנַּכ ׁשֵרְגִמ

 בּוׁשְח תַנֹוכְמ ,בֵׁשְחַמ רעד (}) רָאטויּפמָאק

 ףֵסֹוא ,טֹּקַלְמ רעד (|) רָאטַאליּפמָאק
 הָריִגֲא ,ףּוּסֶא ,טּוּקִל יד (ס) עיצַאליּפמָאק

 תַעָּבַה ,הָאָמֲחַמ רעד (}) טנעמילּפמָאק
 חַבֶׁש

 ,הָׁשָק ,בָּכְרִמ ,ְּךָּבַסְמ ידַא טריצילּפמָאק

 ְךּובָס
 ,תָכֹּבְסִּת יד (}) טײקטריצילּפמָאק

 יֵׁשֹק ,ְךּוּבִס ,תּובָּכְרַמ
 -לַע הֵׁשְקַה ,ְּךֵרָׂש ,ְּךֵּבַס יי ןריצילּפמָאק
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 ְךֵּבַתְסִה יי ךיז ןריצילּפמָאק
 ,תֶכּבְסִּת ,ּךּוּבִס יד (ס) עיצַאקילּפמָאק

 תּוכְּבַּתְסִה ,ְּךֵבְס

 ,םָלָׁשִמ ,אֵלָמ ,טָלְחֶמ ידִא טעלּפמָאק
 לָלְכָׁשְמ
 דֵקִע ,תֶכְרֲעַמ רעד (|) טעלּפמָאק

 ַעֵצַּב ףסָא ,רֹמְּג ,םִלְׁשַה יי ןריטעלּפמָאק

 ןּובָס .בָּכְרִמ ,ְךִָּסְמ ידִא סקעלּפמָאק
 ,תֶכֹּבְסִּת :ְךיִּבְסַּת רעד (ן) סקעלּפמָאק

 תֶכְרֲעַמ :ְּךּוּבִס
 ,םיִאְתַמ ,רָׁשְכִמ ,ְּךֶמֶסֵמ ידַא טנעטעּפמָאק

 יאַּׁשַר ,הָחְמִמ
 ,לּומְּג ,יּוצִּפ יד (ס) עיצַאסנעּפמָאק

 רָכָׂש ,הָבָטֲה
 ,לּומְּג ,יּוצּפ יד (ןע) גנוריסנעּפמָאק

 רָכָׂש ,הָבָטֲה
 ןֵקִּת ,סִיַּפ ,לֹמָּג ,הֵצַּפ װ ןריסנעּפמָאק

 תּויְפִׁש ,הָרָׁשְּפ רעד (}) סימָארּפמָאק

 ,םיִנָּפ-תֶׁשֹּב יד (ס) עיצַאטימָארּפמָאק

 הָׁשּוּב ,ןֹויָזִּב ,הָּפְרֶח
 הָּפְרֶח הֵטֲעַה ,ׁשֵּיַּב װ ןריטימָארּפמָאק

 הָצְמַׁשְל ןֹתָנ ,ילַע
 םיִנָּפ-תֶשֹבְּב אֹצִי װ ךיז ןריטימָארּפמָאק

 הָרָׁשְפִּב ידַא ךעלסימָארּפמָאק

 קּדַה ,סֹחָּד ,ץֹחָל ,קֹחָּד יי ןרימירּפמָאק

 ,תֶׁשֹּבְחַּת ,הָּיִטְר רעד (}) סערּפמָאק

 הָמְּולְמ
 ,הָמָחְלִמ ,הָמיִחְל ,הָמְחָל יוד (ן) ףמַאק

 םיִלּוּתְפַנ ,הָכָרֲעַמ ,בָרק .קָבֲאֵמ ,תָמָחְלִמ
 -תַרֹק ,תּויִחֹונ ,הָחָוְר רעד (}) טרָאפמָאק

 ַחּור

 הֵדְׂש ,הָריִז רעד (רעצעלּפ) ץַאלּפפמַאק

 הָכָרֲעַמ הֵדְׂש ,בָרֶק
 םּייִּקַה תֶמָחְלִמ רעד ןַײזָאד רַאפ ףמַאק
 םיִחָל ידַא קִיעפפמַאק
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 תיִנָרֹומ רעד (ןע) גנַאטשּפמַאק

 תיִחַּפ ,ןקְנִק יד (ןע) ןַאק
 (קחשמב) ןֶרָק רעד (ןע) ןָאק

 הָבָע לֶבָח ,לֶבָּכ רעד (ן) טַאנַאק
 ,רֶגָנ ,םִיַמ תַּמַא ,הָלָעֶּת רעד (}) לַאנַאק

 ביִּב ,יִמלַּת
 לַעְתַמ רעד (רעבערג) רעבָארג-לַאנַאק

 (הנוכמ)

 ;לּועְתְל הָחְמִמ רעד (ן) רָאטַאזילַאנַאק

 בֶרְַרׁש
 תֶכְרֲעַמ ,בּויִּב ,לּועִּת יד (ס) עיצַאזילַאנַאק

 תּובָרְבַרְׁש ; תֹורֹוּנִצ

 בּויִּב ,לּועְּת יד (ןע) גנוריזילַאנַאק

 לֶעֹתְמ ידַא טריזילַאנַאק

 בּיָּב ,לֵעְּתַה ,לֵעַּת ו ןריזילַאנַאק

 ּוַּכ

 ַעַיַּב-ןֶּב ,לִּנְמ יד (ס) עילַאנַאק
 תיִלָעְּת סָאד (ךע) לכעלַאנַאק
 חָתֹוּת רעד (ןע) ןָאנַאק

 הָּיִׂשַע ,הָׁשָּדְקַה יד (ס) עיצַאזינָאנַאק

 ׁשֹודְקְל

 לַע הָׁשָדְק ןֹתָנ ,ׁשֹודְקִל הֹׂשֲע װ ןריזינָאנַאק

 הָּיִסַנְּכַה יִדָי
 ןָחְתֹוּת רעד (}) רעינָאנַאק

 סֹוּבַּנַק צמ סעילּפָאנַאק
 ׁשּגְרַּד ,הָּפַס יד (ס) עּפַאנַאק

 ְךיִרָּכ יד (ס) עקּפַאנַאק
 תיִרָּנַּכ רעד (ס) קירַאנַאק

 גיִרָא ,רָזְׁשֶמ טּוח רעד (ס) ןרַאגנַאק

 םיִרָזְׁשֶמ םיִטּוחְמ

 ,טיִקְלַּת ,תֶגֹוְמִּת רעד (}) טַארעמָאלגנָאק

 טְקִל
 הָּלִהְק ,הָדֵע יד (ס) עיצַאגערגנָאק

 ,הָּיִסְנְּכ ,סּוּנִּכ ,סֶנָּכ רעד ({) סערגנָאק

 םיִרָחְבִנ תיֵּב ,סֵרְּגְנֹוק ,הָדיֵעְו

 טנעװנָאק -- גנַאטשפמַאק

 רֵבֲח רעד (טַײלסערגנָאק) ןַאמסערגנָאק

 סֵרְגְנֹוּקַה
 תילמשח ,תבכרב) ןֶסיִטְרַּכ רעד (|) רָאטקודנָאק

 ('וכו

 דָמֵעֵמ רעד (}) טַאדידנַאק

 תּודְמֲעַמ יד (}) רוטַאדידנַאק

 דָמַעֵמ היָה ,דָמֲעֵמ היָה װ ןרידידנַאק

 תּורֲחָּבִהְל
 ,תֹונָּדְגִמ הָפֹוא רעד (}) רָאטידנָאק

 רֹוטיִדְנֹוק

 הָפְק-תיֵּב ,הָּיִנָּדְגִמ יד (ס) עירָאטידנָאק

 תּומָּלַח רעד לדנַאק

 רָּכַס ׁשיִבְּג רעד רעקוצלדנַאק

 תֶׁשֶרְבִנ רעד (ס) רעבַאלעדנַאק
 םֵצְמַצמ הֶּבַעְמ רעד (ן) רָאטַאסנעדנָאק |
 לָּבִק |

 תּוצְמִּת ,זּוּכָר ,יּוּבֶע יד (ס) עיצַאסנעדנָאק |

 ,זּוּכְר ,יּוּבִע יד (ןע) גנוריסנעדנָאק

 תּוצְמִּת
 תַצְמַּת ,זֵּכַר ,הֵּבַע וו ןריסנעדנָאק

 יּווְל ,הָרּיַׁש ,הָחָטְבַא רעד (ןע) יָאוװנָאק

 ָּנַגֲה ,רֶמְׁשִמְּב
 יּוּוְל ,יּוּוַלְּב ַחּוטְבִא יד (ןע) גנורַיָאװנָאק

 הָריַׁשְּב
 ּוּוִל יִדְי לַע חָטֶבֶאְמ ידַא טרִיָאװנָאק

 רָמְׁשִמְּב הֶּוַל ,הָרָּיַׁשְּב הֶּוַל װ ןרִיָאוונָאק

 תיִנָויִז יד עילַאװנָאק
 איִרְּבַמ ,םיִלֲחַמ רעד (|) טנעצסעלַאװנָאק
 הָאָרְבַה ,הָמָלְחַה יד(}) ץנעצסעלַאװנָאק

 עֵזֲעַזְמ ,תיִוֵע םֶרֹוג ,יִתיִוֲע ידַא ויסלּוװנָאק |

 ַעּוֲעַז ,תיִלֹוחְמ ,תיִוֲע יד (ס) עיסלּוװנָאק

 סּוּכְרִּפ

 עֶנ טְרָס רעד (ס) רעיײװנָאק
 םָקְרֶמ ,תיִּתְׁשַמ יד (ס) עװנַאק

 (תוריזנל) רָזְנֶמ רעד (}) טנעוונָאק



 טערבלָארטנָאק -- ץנעװנָאק

 הָפִסַא ,סֶָּכ,הָדיְִו יד ({) ץנעוונָאק
 םָּכְסִה ,תיֵרְּב ,הָנָמֲא
 יִתָרְגִׁש ,לָּכַקְמ ,םָּכְסִמ ידַא לענָאיצנעװנָאק

 ,תֹולָּבִקְמ יד (ןע) טײקלענָאיצנעװנָאק
 תּונָרְּמַׁש ,םָּכְסִמ גַהֹנ

 הָפָטַעמ רעד (0) טרעוונָאק

 בֵּבִי ,םִיָמַי ,לֶלֵי װ ןעקיױנַאק

 טּורָח רעד (}) סונָאק

 ָנֹוק ,יִטּורֲח ידַא קידסונָאק

 טּורָח יּומּד ,יִטּורֲח ידַא קימרָאפ-סונָאק
 ,הָרּואְמ ,הָרָעְמ ,רֹוח יד (ס) ערונַאק

 טְלְקִמ ,הָריִפֲח
 ,רֹוזֲא ;הָטיִלְּב ;הָצֵק ,הֶפָׂש רעד (ן) טנַאק

 םֹוקָמ ,הָביִבְס
 ַחֵּלַא ,ּךֵלְכַל ,םֵהֵז י ןרינימַאטנָאק

 םֵּתְכַה
 ידוהי רענ) טְסיֵנֹוטְנַק רעד (ן) טסינָאטנַאק

 (תיראצה היסורב ב יַבַב סונא

 אָּׂשַמּו עֶּגַמ ,עֶּגַמ ,רֶׁשָק רעד (}) טקַאטנָאק

 עֶּגַמ רֹצָי ,ןיֵּב רֶׁשֹק יי ןריטקַאטנָאק
 עקֶּת רעד (ס) רעקעטשטקַאטנָאק

 דָרֶׂשִמ יד (ן) רָאטנַאק
 ןֶּזַח רעד (ס) רָאטנַאק

 לש) םֶלָה ,הָלָּבַח ,טֵבָח יד (ס) עיזוטנָאק
 טיי טוב
 ,ן-ש וו

 ,טָבָח ,הָרּוּבַח ,הֶלָּבַח יד (ןע) גנוריזוטנָאק

 (למשח לש) םָלָה

 טֵּבַח ,טֹבָח ,לֵּבַח װי ןריזוטנָאק

 ףּוּג לָׁש לּובְּג וק ,רָאָתִמ רעד (}) רוטנָאק

 םיִּיִלָלְּכ םיִּנַקְּב ,יֵמיֵׁשְרַּת ידַא שירוטנָאק

 ,בּוצְק רָּפְסִמ ,הָסְכִמ רעד (ן) טנעגניטנָאק

 קֶלַח
 ְךיִׁשְמַמ רעד 0( רָאטַאוניטנָאק

 ,תּויָכַׁשְמֶה ,ְּךֵׁשְמֶה יד (ס) עיצַאוניטנָאק

 תּוכְׁשַמְתַה

 יאבצ ס"
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 ,תּייָכַׁשְמֶה ,ְךֵׁשְמֶה יד (ן) טעטַיוניטנָאק

 תּוכְׁשַמְתִה

 ,תּויָכַׁשְמֶה ,ְּךֵׁשְמֶה יד (ןע) גנורָיוניטנָאק
 תּוכְׁשַמְתִה

 בֹּלַׁש ,דֵמְתַה .ְּךֵׁשְמַה ײ ןרִיוניטנָאק

 הָניִטְנִק ,םָקָׁש יד (ס) עניטנַאק

 רעד (ס) רעטלעטשעגנָא-עניטנַאק

 יאֵמְקַׁש

 הָּפֹוריִא ,תֶשָּבַי ,הָׁשָּבַי רעד (}) טנעניטנָאק

 דַח ,הֶּוִזְמ ,יִתיִוָז ידַא קיטנַאק
 יִזֹוחְמ ,יִתָביִבְס ,יִרֹוזֲא ידַא שיטנַאק

 (קנבב) ןֹוּבְׁשֶח יד (ס) עטנָאק

 רֶׁשֹק ,םיִכּוּמִס ,רֶׁשְקָה רעד ({) טסקעטנָאק

 ִינַעל
 ,ריִׁש ,הֵקְבִר ,רָסְפַא רעד (ס) רעטנַאק

 ָּיִבְמַרְּפ ,הָּיִׁשאֹר
 דָגִנִמ ,יִּדְגִנ "רעטנָאק
 הָכָּפְהַמ יד (ס) עיצולָאװעררעטנָאק

 תיִּדְגִ
 דּוּגִנְּב ,יִּדְגִנ ,דֶגֶּנִמ ,דֵגָנ ודַא ַארטנָאק

 ,הָרֹוחְס תַחָרְבַה רעד (0 דנַאבַארטנָאק

 סֶכָּמַה תַחְרְבַה
 חיִרְבַמ ,ַחיִרְבַמ רעד (}) טסידנַאבַארטנָאק

 סֶכָּמַה
 סַּבַרְטְנֹוק רעד (}) סַאבַארטנָאק

 ינֵׁש דַצ ,דֶגָנְּכָׁש דַצ רעד (ן) טנעהַארטנָאק

 ַּכְסֶהְל
 ןּותָנ ,יִסּומְלֶּפ ידַא לַאיסרעװָארטנָאק

 ַחּוּוְל
 ,סּומְלָּפ יד (}) טײקלַאיסרעװָארטנָאק

 ַחּוּכְו ,תֹועָד יִקּוּלִח

 ,תּוחּקַּפ ,ַחּוּקִּפ ,תֶרֹּקִּב יד (}) לָארטנָאק

 הָדיִקְּפ ,הָקָיַדְּב ,הָרָקַּב
 חּול ,הָרּקַּב ַחּול יד (רע) טערבלָארטנָאק

 םיִריִׁשְכַּמַה
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 ַחּוקְּפ ,הָקָיְדְּב יד (ןע) גנורילָארטנָאק
 דּוקְּפ ,תֶרֹקְּב

 ןֶּסַרִמ ,רָּקְבִמ ,קּודָּב ידַא טרילָארטנָאק

 תֵּסַו ,ןֵּסַר ,ַחּקַּפ ,רֵּקַּב ,קֹדָּב יו ןרילָארטנָאק
 הָאָלְכִמ רעד (|) רעגַאל-לָארטנָאק
 רֵּקַבְמ ,חֶּקַּפ .ַחֹּקַפְמ רעד (ן) רעלָארטנָאק

 קֵדֹוּב ,רֵּקַּב

 הָרְּקַּב תַּדִקְנ רעד (}) טקנוּפ-לָארטנָאק

 לּדְבֶה ,הָריִתְס ,דּוּגִנ רעד (}) טסַארטנָאק

 יֵלְּדְבֶה ,יִדּוגְנ ידַא קיטרַאטסַארטנָאק

 ןֹורְכִז ,םַּכְסֶה ,הֶזֹוח רעד (}) טקַארטנָאק

 יה
 ןֶּתַמּו אָּׂשַמ לּוהְנ יד (ס) עיצַאטקַארטנָאק

 לְּבִק ייד (|) רָאטקַארטנָאק
 אָּׂשַמ לֵהַנ ,הֵנְתַה ,הֹּנָּת װ ןריטקַארטנָאק

 ןֶּתַמּ
 ,ץירע י"ע שנועכ) סַמ יד (ס) עיצובירטנָאק

 ('וכו שבוכ

 הָבְרִק ,תיִׁשיִא הֶרָּכַה יד (}) טפַאשטנַאק
 תיִׁשיִא
 הָפָׂש ןָבֶא רעד (רע) ןײטשטנַאק

 ,טֶבֵׁש ,לֹוּגְרַּפ רעד (סע) קישטנַאק

 טֹוש

 ָלדְּג,הָלְגְס ,ַחֹּכ רעד (סע) קָאינַאק
 ףֶרָׂש ןיִי רעד (}) קַאינָאק
 לֵכֹוא ,ֹוניִמ-ןָּב לַכֹוא רעד (ן) לַאבינַאק

 םכ
 ןָיְנִּב ,לַעֹּפַה תֵּיִטְנ יד (ס) עיצַאגוינָאק

 (קודקדב) הָרָזִּג

 ,ןָיְנִּב ,לַעֹּפַה תֵּיִטְנ יד (ןע) גנוריגוינָאק

 (קודקדנ) הָרְזִ
 (קידקדנ) לַעֹּפ הֹטָנ װ ןריגוינָאק

 תַעְׁש ,תֹוּבַסְנ ףּורְצ יד (}) רוטקנוינָאק

 רֵּבְׁשַמ

 (קידקדנ) אָּמָּׁשַה ְּךָרֶּד ידַא וויטקוינָאק

 טנַאטסנָאק -- גנורילָארטנָאק

 ,רָׁשָק ,רּוּבִחַה תַּלִמ יד (ס) עיצקנוינָאק

 ףּורֵצ

 ןָּתְלִּת יד (ס) ענישטינָאק

 הָּיַא יד (ס) עינַאק

 יָנֹוק ,טּורָח יּומְּד ,יִטּורֲח ידַא שינָאק

 ,סּוּסִּב ,בּוצִי יד (ס) עיצַאדילָאסנָאק
 תּוביִצַי ,ׁשּוּבִּג ,תּוׁשְּבַּגְתִֶה

 ,טּוּסִּב ,בּוצִי יד (ןע) גנורידילָאסנָאק
 תּוביִצַי ,ׁשּוּבִּג ,תּוׁשְּבַגְתִה

 ,שָּבִגְמ ,סֵָּבְמ ,ביִצֵי ידַא טרידילָאסנָאק

 זה
 קַח ,שֵּבַּג ,סֶּסַּב ,בֵצֵי װ ןרידילָאסנָאק

 רּוצֶע רעד (}) טנַאנָאסנָאק

 יִרּוצֶע ידַא שיטנַאנָאסנָאק

 דּוּכִל ,םיִליִלְצ גיִזְמ רעד (}) סנַאנָאסנָאק

 הָיְנֹומְרַה ,תֹולֹוק

 ריִצ ,לּוסְנֹוק רעד (}) לוסנָאק
 תּוריִצ ,הָיְלּוסְנֹוק רעד ({) טַאלוסנָאק

 ִרָלּוסְנֹוק ידַא רַאלוסנָאק

 ץֵעֹוי רעד (}) טנַאטלוסנָאק

 ,ץּוצְי ,תּוצֲעָיְתִה יד (ס) עיצַאטלוסנָאק

 הָצֵע סּוּכט

 הָכיִרְצ רעד (ןע) םוסנָאק

 ,לּוּכֶא ,הָכיִרְצ יד (ס) עיצַאמוסנָאק

 תֶכֹרְצִּת
 ,לּוּכֶא ,הָכיִרְצ יד (ןע) גנורימוסנָאק

 תֶכֹרְצִּת
 לכָא ,לֵּכַא ,ּךֹרֶצ יי ןרימוסנָאק

 ןָכְרַצ רעד (}) טנעמוסנָאק

 ,לּוּכֶא ,הָכיִרְצ יד (ס) עיצּפמוסנָאק

 תֶכֹרְצִּת
 ,אָצְמִמ ,הָעיִבְק יד (ןע) גנוריטַאטסנָאק

 הנרכח
 זֵרְכַה ,אֹצָמ ,ַעֹבָק װ ןריטַאטסנָאק

 יִדיִמְּת ,ביִצֵי ,ַעּובְק ,ריִדָּת ידַא טנַאטסנָאק



 לעיצנעדיפנָאק -- עטנַאוטיטסנָאק

 תֶנְנֹוכְמ הָפֵסֲא יד (ס) עטנַאוטיטסנָאק

 ,הָמָקַה ,דּוּסִי יד (ןע) גנוריױטיטסנָאק

 הָעיִבְק
 ףֵקֹּת ןֹתָנ ,ַעֹבָק ,דֵּסַי ,םֵקָה ײ ןרָיוטיטסנָאק

 קֹחַל
 ,יִקֲח ,יִתָּקֶח ידַא לענָאיצוטיטסנָאק

 יָנֹויְצּוטיִטְסְנֹוק
 תַרּוצ ;הָּקִחְּת ,הֵּקִח יד (ס) עיצוטיטסנָאק

 תֶגֹוְמִּת ,בָּכְרִמ הֶנְבִמ ,ןּוּגְרַא
 ,(םיבכוכ) תֶכְרֲעַמ יד (ס) עיצַאלעטסנָאק

 םיִבָכֹוּכ תַצּובְק ,לֶּזַמ ,רֶּזַמ

 ץּבַׁש ,תֶכְרֲעַמַּב ץֵּבַׁש יי ןרילעטסנָאק
 םיִבָכֹוכְּב
 ,הָאיִלְּפ ,ןֹוהָּמִּת יד (ס) עיצַאנרעטסנָאק

 הָלָהְּב
 רּוּדָס ,הָבָּכְרַה ,יּוּנְּב יד (ןע) גנוריורטסנָאק

 רֵּבַח ,רֹצָי ,בָּכְרַה ,הֹנָּב װ ןרָיורטסנָאק

 ביִּכְרַמ ,הָנֹוּב רעד (}) רָאטקורטסנָאק

 ,רּוּבִח ,ןָיְנִּב ,הָנְבִמ יד (ס) עיצקורטסנָאק

 הָעְלַצ ,הְָָּּרַה
 יֵנְקְסַמ ,יִבְקִצ ,ביִקָע ידַא טנעווקעסנָאק

 ,תּויִבְקִע יד (}) טַײקטנעװקעסנָאק

 תוינקַּפפ
 הָנֵקְסַמ ,הָאָצֹוּת יד (ן) ץנעווקעסנָאק

 םיִרּוּמִׁש ,רּוּמִׁש ,תֶשָּבַּכ רעד (}) וורעסנָאק

 תֹקְזִחַהְל הָחְמִמ רעד (}) רָאטַאװרעסנָאק

 רֵּמַׁשְמ ;תּונָּמֶא יִרְבִּד

 ,ןָרְּמַׁש ,יִנָרְּמַׁש ידַא ויטַאוװרעסנָאק

 רֵּמַׁשְמ

 תּורְּמַׁשָמ ,תּונָרְּמַׁש רעד םזיטַאװרעסנָאק

 תּוׁשיִבְּכ ,רּוּמִׁש יד (ס) עיצַאװרעסנָאק

 תּורְּמַּתְׁשִה ,הָׁשיִבְּכ
 ,הָׁשיִבְּכ ,רּוּמִׁש יד (ןע) גנוריוורעסנָאק

 תּורְּמַּתְׁשִה ,ׁשּוּבַּכ

 תָּמִצְמ ,ׁשּובָּכ ,רָמָׁשְמ ידַא טריװרעסנָאק
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 תֶּמַצ ,ׁשֵּבַּכ ,רֵּמַׁש װ ןריוורעסנָאק

 רֵּמַּתְׁשִה װ ךיז ןריוורעסנָאק

 ׁשֵבָּכ ,םיִרּוּמִׁש צמ ןוורעסנָאק

 ׁשָּבַּכ רעד (ס) רעכַאמ-ןוורעסנָאק

 תֶׁשֹרֲח תיֵּב יד (ן) קירבַאפ-ןוורעסנָאק

 הָשָּבְכִמ ,הָׁשיִבְּכַה תיֵּב ,םיִרּוּמִׁשְל
 הֶׂשֹוע ,רֵׁשֹוק רעד (ן) רָאטַאריּפסנָאק

 דֵרֹומ ,הָיְנּונְק

 ,הָיְנּונְק ,דֶרָמ ,רָׁשְק יד (ס) עיצַאריּפסנָאק

 תּולְּכַנְתֶה

 ,הָיְנּונק ,דֶרָמ ,רֶׁשְק יד (ןע) גנוריריּפסנָאק

 תּולְּכַנְתִה

 ,הָיְנּונְק הֹׂשָע ,רֶׁשְק רׂשִק ײ ןריריּפסנָאק

 ֵּכַנְתִה ,לָּכַ
 ,רּוצק ,תיִצְמַּת ,ריִצְקַּת רעד (}) טקעּפסנָאק

 םיִקָרְּפיִׁשאָר
 ,םּוצְמִצ ,תּוצְמִּת יד (ןע) גנוריטקעּפסנָאק

 רּוצִק

 רֵצִק ,םִצְמַצ ,תֵצְמַּת װ ןריטקעּפסנָאק

 תּומּקַנְתִה ;ןָקֹח יד (ס) ענַאק

 :האר) ,ַעֹדָי ,רָׁשְכִמ היָה ,לָּגִסִמ הֹיָה ײ ןענָאק
 (ןענעק

 טְפַנ תיִרֹונְמ סָאד (ךע) לצענַאק
 הָלֵא-ףֵטְנ יד עילָאפנַאק

 תּולְּגַתְסִה רעד (ןע) םזימרָאפנָאק

 תּורָמ תַלָּבִק ,תֹולָּבִקְמִל
 ןֶתָּיַצ ,תּורָמ לֵּבַקְמ רעד ({) טסימרָאפנָאק

 תֹולָּבְקְמִל
 תֶּיַצְמ ,תּורָמ לֵּבִקְמ ידַא שיטסימרָאּפנָאק

 תֹולָּבקְמִל
 תֹולָּבִקְמִל םָאְּתַה יי ןרימרָאפנָאק
 ֹוׁשָל ׁשיִא ,ןיִׁשְלַמ רעד (ן) טנעדיפנָאק

 הָרָטְׁשִּמַל ןָמֲאָנ ׁשיִא ,רֹוסָמ
 יִדֹוס ,יִאָׁשֲח ידַא לעיצנעדיפנָאק

 יִניֵׁשְלַמ
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 ,תַחַרְמִמ ,תיִנָּדְגִמ ,הָּבִר צמ ןרוטיפנָאק

 (תוריפ) תַחְקְרִמ

 רָבָד ,םָרָחֶמ רֶבָּו יעד (ן) טַאקסיפנָאק
 לָקִעְמ
 לֵקַעְמ ,םיִרֲחַמ רעד (|) רָאטַאקסיפנָאק

 ,הָעְקִפַה ,הָמָרְחַה יד (ס) עיצַאקסיפנָאק
 לּוקִע
 ,הָעֵקְפַה ,הָמָרְחַה יד (ןע) גנוריקסיפנָאק

 לּוּקִע

 עֶקְפִמ ,לֵּקְעמ ,םֶרָחֶמ ידַא טריקסיפנָאק

 לֹקַע ,ַעֵקְפַה ,םֶרֲחַה יו ןריקסיפנָאק

 תיִרְבִּב הָסָנְכַה יד (ס) עיצַאמריפנָאק
 תּוּמִא ,רּוׁשֲא :תֶּדַה

 ביִר א

 עֵיַסְמ ,תיִרְּב-ְןִּב רעד (}) טַארעדעּפנָאק
 תיִרְּב יִדְי לַע דָחֶאְמ ידַא שיטַארעדעּפנָאק

 ,תּודֲחַאְתִה ,תיִרְּב יד (ס) עיצַארעדעפנָאק
 דּוּגֶא ,דּוחא

 הָאָדֹוה ,תּוּדַוְתִה ,יּוּדְו יד (ס) עיסעפנָאק
 הָחְנַמ ,יאֵנְכּוּד רעד (}) רעיסנַארעפנָאק
 ,תּודֲעַוְתִה ,דְּועו יד (ןע) גנורירעפנָאק

 סּוּנַּכ

 חֵחֹוׂש ,ץֵעְּוִה װ ןרירעפנָאק !
 הָדיעְו ,הָביׁשְל הָפָסֲא יד (ן) ץנערעפנָאק

 תּודֲעַוְּתִה

 הָאָוְׁשַה ,תּוּמִע יד (ס) עיצַאטנָארֿפנָאק

 דָגָנ בֵצֵיְחִה ,תֶּמַע יי ןריטנָארּפנָאק
 דָיִגְנ ,רֶלֶצְנִק רעד (ס) רעלצנַאק

 : הָטיִסְרְביִנּואָה

 דיקָּפ ,ןְָתַּכ ,רָלֶּבַל רעד (}) טסירַאלעצנַאק
 הָּכְׁשִל ,דָדְׂשִמ יד (ס) עירַאלעצנָאק
  יִתּכֶׁשל ,ִדָרְׂשִמ ידַא שירַאלעצנַאק

 ,זָנּכִר טיפ רעד 6) טַארטנעצנָאק ;

 ' דּוּכִל ,תיִצְמַּת
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 עיצַאזיטערקנָאק -- ןרוטיפנָאק

 ,תֶזֹּכְרִּת ,זּוּכִר יד (ס) עיצַארטנעצנָאק

 תיִצְמַּת ,דּוּכִל ,דיִּכְלַת
 הָנֲחַמ רעד (}) רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 ּוּכִ

 ,תּוזָּכַרְתִה ,זּוּכְר יד (ןע) גנורירטנעצנָאק

 ףּוּפִא ,תּודְּכַלְתִה

 דָּכִלִמ ,זָּכַרְמ ידַא טרירטנעצנָאק

 ,תּוזָּכַרְתִה יד יש טייקטרירטנעצנָאק

 תּודְּכַלְתִה

 ףסָא ,דֵּכַל ,זֵּכַר װ ןרירטנעצנָאק

 הָּכַלְתִה ,זַּכַרְתִה װ ךיז ןרירטנעצנָאק

 ףֶּסַאְתִה

 ףֶּתַׁשְמ ,זָּכְרְמ ידַא שירטנעצנָאק
 תּוכְז תַלְּבִק יד (ןע) גנורינָאיסעצנָאק

 ֹויָּכְז לַּבַק ,תּוכְז לֵּבַק י ןרינָאיסעצנָאק

 תֶדֶחְיְמ תּוכְז ,ןֹויָּכִז יד (ס) עיסעצנָאק

 תיִנְכָּת ,הָטּויְט ,םיִׁשְרַּת רעד () טּפעצנָאק

 ָנּשַ ,לָּכְׂשִמ ,הָסיִפְּת יד (ס) עיצּפעצנָאק

 : הָׁשיִּג ,הָפֵקְׁשַה

 תֶרֹמְזִּת ,טְרֶצְנֹוק רעד (}) טרעצנָאק

 הָניִטְרֶעְנֹוק ,ֹוחּוּפַמ יד (ס) עניטרעצנָאק
 שאר יד (ס) רעטסַײמ-טְרעצנָאק |

 תֶרֹמְזִּתַה

 רּועָק ,יִרּורֲעַקְׁש ידַא ווַאקנָאק

 תֹומיִאְתַּמַה רֶפֵס יד (ס) עיצנַאדרָאקנָאק-

 תּורֲחָּמ, תּורָחְתִה יד (ןע) גנורירוקנָאק

 הָרָחְתִה װ ןריַײרוקנָאק

 ָרְכִמ ,תּורָחְתַה ,תּורֲחַּת יעד (}) סרוקנָאק

 .דֵדֹומְתִמ ,הָרָחְחִמ רעד 00 טנערוקנָאק

 ,תּורֲחַּת ,תּורָחְתִה יד (|) ץנערוקנָאק

 , תּודְדֹוִמְתִה

 שמי יִׁפמ יו טערקנָאק
 - ץָצּומ

 ,תּייָׁשָּמַמ יד 0 עיצַאזיטערקנָאק

 .חִֹשֲחּומ



 גנוליהמורַאיּפָאק -- טריזיטערקנָאק

 הֶׂשֲַנ ,יִׁשָּמַמ הֶׂשֲעַנ ידַא טריזיטערקנָאק
 יִׁשָחּומ ,יִׂשֲעַמ

 ,תּויַׁשָּמַמ יד (ן) טייקטריזיטערקנָאק

 תּוׁשָּמַמ ,תּוּיִשֲחּומ

 הִָּחְּר ,לּוטְּב יד (ס) עיצַאסַאק

 לֵזֹוּפ ידַא עקָאסַאק

 רֶקיִּב הָלֹוע ,רֶקָי ידַא רַאבטסָאק

 ,ןָדְגִמ ,תּורְקִי ,רֶקי יד (}) טײקרַאבטסָאק

 הָנְרְגִמ
 תיִנֹומְרַע ,תיֵׁשֹוּכַמ רעד (}) טעינַאטסַאק

 ְטְׁשק רעד (ן) ץריװעגטסָאק

 הָפיִלֲח רעד (ןע) םויטסָאק

 רֶקֹיְּב הָלֹוע ,רֶקָי ידִא קיטסָאק

 תֶוְְּרַא ,ןֹורָא ,וָּגְרַא ,הָבֵּת רעד (ס) ןטסַאק

 הֹלָע י ןטסָאק
 תֹואָצֹוה צמ ןטסָאק
 ּוּדֹהְּב יִלְיְצֹוס דָמֲעַמ יד (ס) עטסַאק

 ןָפֹורְגֶא רעד ({) טעטסַאק

 רּוּקִע ,סּורָס יד (ס) עיצַארטסַאק

 רּוּקִע ,סּורַס יד (ןע) גנורירטסַאק

 רּוקָע ,רָּקִעְמ ,סיִרָס ,סֶרֹסֶמ ידַא טרירטסַאק

 סֵרָּתֶּסִה יי ןרעוו טרירטסַאק

 ,סּורֵס ,תּוסיִרְס יד (}) טײקטרירטסַאק

 רּוקַע

 רֵּקַע ,סֵרָס יי ןרירטסַאק

 ֹוניִסְק רעד (ס) ָאניסַאק

 (הירטמואיג) סּוניִסֹוק רעד סוניסָאק

 (ןילבח) הָעיֵצְק יד (ס) עיסַאק

 רָּבְזִּג ,יאַּפַק רעד (סרע) ריסַאק

 הֵּיִחְּד ,לּוטִּב יד (ןע) גנוריסַאק

 הֹחָּד ,לֵּטַּב :ַהֹובָּג װ ןריסַאק

 רָּבְזִּג ,יאַּפִק רעד (ס) רעריסַאק

 | טּואָנֹומְסֹוק ,לָלָח סַּיַט רעד (}) טױנָאמסָאק

 םּוקָי ,הָאיֵרְּב ,לֵבֵּת ,לָלָח רעד (}) סָאמסָאק

 לָלָח תַניפְס ,תיִלָלֲח יד () ףיש-טָאמסָאק
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 ,טיִלֹוּפֹומְסֹוק רעד (}) טילָאּפָאמסָאק
 םֶלֹועָה חֵרָזֲא

 -לָּב ,יִטילֹוּפֹומְסֹוק ידַא שיטילָאּפָאמסָאק
 יִמָלֹוע

 ֵבָּת לׁש ,יִלָלֲח ,יִמְסֹוק ירא שימסָאק
 ,ּוּפִי ,קּורְמַּת יד (ס) קיטעמסָאק

 הָקיִטְמְסֹוק
 ,יאַּפִי ,ןֵקּורְמַּת רעד (ס) רעקיטעמסָאק

 םיִקּוְּמַתְל הֶחְמִמ
 סֵּכְרַפְמ ,הֶּפִיְמ ,יִטָמְסֹוק ידַא שיטעמסָאק

 ָזְרַּב תַּפִק ,הָּפִק יד (ס) עסַאק
 ׁשֵמְרָח יד (ס) עסָאק

 ֹוסְכלַאַּב,ןֶסְכָלְמ לֵּכַּתְסִמ ,לֵזֹוּפ ידא עסָאק
 הָּפִק ,תֶפָּסַּכ יד (ס) עטעסַאק

 הָטָסִק יד (ס) עטעסַאק

 (שמרחב) רֹצָק ו ןעסָאק

 (שמרחב) רֵצֹוק רעד (ס) רעסָאק

 ַבֹוק ,הָּדְסִק יד (ס) עקסַאק
 תיִעָבֹוּכ רעד (}) טעקסַאק

 תונבו םינב) בָרֹעֶמ ְךּוּנִח יד עיצַאקודעָאק

 (ידחי

 בָרֹעֶמ ְךּוּנִח לֶׁש -עיצַאקודעָאק

 אָּתְוַצְּב םּויִק ,םּויִק"ּוּד יד ץנעטסיזקעָאק

 קּוצ ,ףָּכ רעד ּפַאק

 טְרק ,בֹוטְרָק ,טַעְמ ,תָצְק ,הָּפִט רעד ּפַאק

 ,תֶרָתֹוּכ ׁשיִר ,שאֹר רעד (ּפעק) ּפָאק

 ַחֹמ ;תֶלֹגִלְ

 לּולָע ,לֶּגֶסֶמ ,תֶלֹליִּב ַא לבַאּפַאק
 (םידיסח םיטבולש) ְּךֹרָא ליַעְמ יד (ס) עטָאּפַאק

 ׁשאֹר תַעיִרָּפ יד (ןע) גנוקעדּפָא-ּפָאק

 הָקיְלְמ יד (ןע) גנוײרדּפָא-ּפָאק

 ,הָטיֵלְק תַלֹכְי ,לּוּבק יד (ן) טעטיצַאּפַאק

 תֶלֹכְיַה ׁשיִא ,הָחְמִמ ,אָכְמַסירַּב :הָלּוכְּת
 ףֶלֶצ רעד (}) טסוקַאּפַאק

 הָפיֵנְצ יד (ןע) גנוליהמורַא-ּפָאק
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 ,הָּדְרִט ,תּוטְּבַלְתִה סָאד (}) שינעכערבּפָאק

 הָעיִגְ
 תֶלֹּנְלִּג סַמ סָאד (רע) טלעגּפָאק

 ,הָגָאְּד ,תּוטְּבַלְתִה סָאד (}) שינעײרדּפָאק

 הָּדְרִס
 סרֹסְמ לֹוגְנְרַּת רעד (רענעה) ןָאהּפַאק

 ׁשאֹר חַפיִפֲח יד (ןע) גנושַאװּפָאק

 ׁשאֹר ףֹפָח ,ףֹפָח װ ןשַאוו ּפָאק

 גֶלֹּפ ,שאֹר בָאְּכ רעד (}) קיטייװוּפָאק

 ָּטַמְל םיִנֹויְלָע ,ּךָּפֲהְמ ידַא רעױּפַאק
 הָלְעַמְל םיִנֹוְּחַתְו
 ְךּופָה ,ְךָּפהֶמ ידַא קידרעױּפַאק

 אָכְּפִא ,אָכְּפֶא יד (|) טײקידרעױּפַאק

 אָרְּבַתְסִמ
 ְךֹפָה ,ְּךֹפָה ,רֵּגַמ װ ןפרַאװרעױּפַאק

 הָקיִרְזִּ
 םאִֶתֶּפ ַעֵפֹוה װי ןעמוקרעױּפַאק

 רֶדֵס הֵּנַׁש ,רֶדֵס ְּךֹפָה װ ןלעטשרעױּפַאק

 הָּפִּכ יד (ס) עלוּפָאק
 הָנֵבְּכ סָאד (ךע) לכיטּפָאק

 ׁשאֹר תיֵּב ,סָּדְרַּב רעד (ס) רעטּפַאק

 ׁשאֹר קיִּפ רעד (ןע) לסײרטּפָאק
 (טפנ תרונמ ,רנ) ןׁשָע וו ןעשטּפָאק

 טְפַנ תיִרֹונְמ סָאד (ךע) לרעשטּפָאק --

 ,םָחָּפ-ןֹורְפֶע רעד (ס) רעדעפַײלבייּפָאק

 הָקָּתְצַה ןֹורְפֶע
 ןֹוה ,ןֹומָמ ,ׁשּוכְר רעד (ן) לַאטיּפַאק

 ןּוּמִמ ,ןֹוה תַריֵבְצ יד (ס) עיצַאזילַאטיּפַאק

 ,ןֹוה תַריִבְצ יד (ןע) גנוריזילַאטיּפַאק
 ןּוּפִמ

 ֵּמַמ ,ןֹוהָל ְּךֹפָה װ ןריזילַאטיּפַאק

 תּונָׁשּוכְר רעד (ןע) םזילַאטיּפַאק

 ,ןֹומָמ לַעַּב ,ןָׁשּוכְר רעד (ן) טסילַאטיּפַאק

 םיִעָצְמֶא לַעַּב
 יִנָׁשּוכְר ידַא שיטסילַאטיּפַאק

 לעּפַאק -- שינעכערבּפָאק

 ,לֵבֹוחַה בַר ,ןֶרָס רעד (ןע) ןַאטיּפַאק

 טיִנְרַּבַק
 ַעּונָּכ רעד (}) טנַאלוטיּפַאק

 ,תּועיֵנְּכ ,הָעיִנְּכ יד (ס) עיצַאלוטיּפַאק
 שאר תַנָּכְרַה

 ,תּוציִנְּכ ,הָעיִנְּכ יד (ןע) גנורילוטיּפַאק
 ׁשאֹר תַנָּכְרַה

 עּונָּכ ידַא טרילוטיּפַאק |

 ׁשאֹר ןֵּכְרַה ,ַעּנַּכְתִה ,ַעֵנָּכִה וו ןרילוטיּפַאק
 הָרְדִס ,הָׁשָרָּפ ,קֶרָּפ סָאד (ךע) לטיּפַאק
 םּוּמִא ,הָסְרַּפ ,סֶרֵּפ ,ףֶלֶט יד (ס) עטיּפָאק

 הָמיִנְל הָמֹּ ,יִמיִנ ,לֶחְלֶחְמ ידא רַאליּפַאק
 ּיִמיִנ ,הָמיֵניִלְּב ,הָמיִנ ירַא עירַאליּפַאק
 תּויְמיִנ ,תיִמיִנ יד טײקשירַאליּפַאק

 הָלּופְּכ ,קֵּתְעֶה יד (ס) עיּפָאק

 ׁשיִדָּג ,הָמֵרֲע יד (ס) עציּפָאק |

 ֵּתְעָה ,הָקָּתְצַה יד (ןע) גנוריּפָאק
 הֵּיִנְוֲעַׁש רעד (ן) ץירטַאמ-גנוריּפָאק

 םיִרְצּוי תּוכְז יד טַײריּפָאק

 תֶלֹּפְכַמ ,הֶלֵּפְכַׁש יד (ןע) ןישַאמריּפָאק
 הֹּקַח :קָּתִע ,קֵּתְעַה י ןריּפָאק
 ןָיִקַח :ליִּפְכַמ ,קיִּתְעַמ רעד (ס) רעריּפָאק

 םָחָּפ רַיָנ סָאד ריּפַאּפ -ריּפָאק

 תֶרֹּיִצ (ןע) גנונעכייצ-ריּפָאק
 ׁשאֹר-זיִּב ,סָּדְרַּב רעד (ןע) ןָאשיּפַאק

 הֵּתְמִּכ ,הָּפְּכ סָאד (ךע) לּפַאק

 (היסנכב ןֵּכְׁשִמ יד (ס) עצילּפַאק

 ׁשיִא ,טְנְגיִלְטְניִא רעד (}) שטנעמיּפָאק |

 (געלב) הָבָׁשֲחַמ

 הָּדִק רעד (}) גיײניּפָאק

 ,הֵּקִּפ ;ליִמְרַּת ;תֶלֹסְפִק סָאז (ןע) לסּפַאק
 הָסּומְּכ

 תיִפָצ יד (ס) עּפַאק

 הָרֹומְטַמ ,הָטיִעְּב יד (ס) עּפָאק

 (ירצונ הליפת תיב) הָלָּפַק יד (סע) לעּפַאק



 עירעטעקָאק -- שולעּפַאק

 עַבֹוּכ רעד (}) שולעּפַאק

 םִיַלּוׁש-בַחְר עַבֹוּכ רעד (}) שטילעּפַאק

 רֶמָז יִלְּכ ,תֶרֹמְזִּת יד (ס) עילעּפַאק

 לַע ַחֵצַנְמ רעד (ס) רעטסַײמעילעֿפַאק

 תֶרֹמְזִּת

 הָּתְמִּכ ,הָּפְּכ סָאד (ך) עלעּפַאק

 טַעְמ ,טַעְמ ,בֹוטְרִק סָאד (ך) עלעּפַאק

 טְרק ,רָעְזִמ
 גלֶז ,לֹוָנ ,ףֹטָנ ײ ןעּפַאק

 טֵחְטַח ,טָטֵח ,רֹפָח יו ןעּפָאק

 טעָּב ו ןעּפָאק
 םיִׁשּורְג יֵנְׁש לָׁש ַעַּבְטַמ יד (ס) עקעּפָאק

 (לבור לש 1/50)

 ךלָּכ ,תיִּתְלִח ,רָפֹּכ ,ריִמָׁש רעד רעּפָאק

 הָּפְצִנ רעד טסוקרעּפָאק

 ַחֹמ לּוּבְלִּב יד (}) שינעײרדרַאפּפָאק
 ׁשאֹר לּוּבְלַּב

 הָיְוַל רעד (ן) ץנַארקּפָאק
 יארּוט-בַר רעד (}) לַארּפַאק

 ִזיִרְּפִק ,קָּנִפְמ ,יִתּוריִרְש דַא זירּפַאק
 ,בֵליתּוריִרְש ,תּוריִרְׁש רעד (|) זירּפַאק

 רָזּומ הָוֲאַמ ,הָסיִרְּפִק ,ןֹויִגַׁש ,תּוקְּנַפְתַה
 ,קֵּנַּפְתִה ,יָסיִרְּפִק היָה װ ןעװעזירּפַאק

 בֵל-תּוריִרְׁשִּב גַהַנְתַה
 תֶלֹּגְלְּג ,דקְדִק רעד (ס) ןברַאשּפָאק

 תֶרֹחְרַחְס רעד (ןע) לדניװשּפָאק
 ינָרֲחְרַחְס ,רֵרְחַסְמ ידַא קילדניװשּפָאק

 אָּגַרְּכ ,תַלֹגְלְּג סֵמ רעד (ן) רעַײטשּפָאק

 תֶפֵקְרַק סָאד (ךע) לדעשּפָאק

 הּיִפּוּג סָאד (ךע) לטפַאק

 הָבָעְו רָצָק ליִעְמ ,ןטְפק רײד (ס) ןטּפַאק
 הָוְהִק ,הָפְק יי (ס) עּפַאק
 הָפְק-תיֵּב סָאד (רעזַײה) זיוהעפַאק
 הָפָק-תיֵּב ,הָיְרָטָפָק יד (ס) עירעטצפַאק

 (תימצע השגה םע}
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 הָדָוְזִמ ,זָגְרַא ,רֶטְמַק רעד (ס) רעפָאק
 הָלֹודְג

 הָלּותֲח יד (ץעק) ץַאק

 הָכיֵמְׂש עד (}) ץָאק
 יִסּור ץֶרָאָה-םַע רעד (סע) ּפַאצַאק

 תֶא :םיִנָּפ תֵלָּבַק לֶׁש הָאיִרְק טמוק לצָאק
 ?יַניֵע תֹואֹור יִמ

 אֵקיִר רעד ךָאלעמצָאק

 ׁשֶגֶר ,ןֹואָּכִּד תֵׁשָּגְרַה רעד (ס) רעמָאינצַאק

 ְךּוּרְכִדְו טֵקָׁשייִא לָׁש
 לּותָחֶהייִנְרָּפִצ סָאד (ך) עלעגעננצַאק

 לש) ןֶטֵק קָחְרֶמ רעד (ןע) גנורּפשנצַאק

 ("לותח תציפק"

 ּוּכִר הֵנֲחַמ רעד (}) טעצַאק

 הֵנֲחַמ לָׁש ריִסָא רעד (ס) רעלטעצַאק
 ּוּכְר

 ֹואְקָק ייד ָאַאקַאק

 סֹוקֹוק רעד סָאקָאק
 ּוּדֹה זֹוגֲא יד (סינ) סונ-סָאקָאק

 זֹוגֲא חַרְמִמ ,הָניִרְּגְרַמ יד רעטוּפ -סָאקָאק

 ּודֹה

 םּורְצַּת יד (ס) עינָאפַאקַאק
 הָביִנֲע ,ץיִצ ,הָאָלּול יד (ס) עדרַאקָאק

 רָבָצ ,רָּבַצ רעד (ס) סוטקַאק

 ליִטְקֹוק ,ְךָסֶמִמ רעד (ן) לײטקָאק
 תֶלֶעַׁש רעד () שולקָאק
 ןֶבֶא יֵמֲחַּפ ,הָמְחַּפ רעד סקָאק

 ןֵרָדְנַג רעד ({) טעקָאק
 ,הָביִגֲע ,תּורְדְנַּגְתִה יד (ןע) גנוריטעקָאק

 תּונָבְגַע

 בֹנָע ,רֵּדְנַּנְתִה יו ןריטעקָאק

 יָנָבְגֹוע ,יִנָבְגַע ,ןֵחְנַחְתִמ ידַא שיטעקָאק

 יֵָרְרְנּ
 ,תּונָרָּדְנַּג ,הָבָגֲע יד (ס) עירעטעקָאק

 יז יז יב

 תּורְדְַתִה ,תּונְֲנַחְִה ,תּוְרִּדנְַחַ
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 ,תֵרָּדַהְתִמ ,תֶנָחְנַחְּתִמ יד (ס) עקטעקָאק

 תֶבֶֹוע ,הְָּכָש ,תיִנָבְַע
 תֹוצֲע-דַבֹוא ;הָאֹוצ ליִטֵמ רעד (ס) רעקַאק

 1 (םיפלקב) םֹולֲהַי רעד ָארַאק

 יאַויִּבַרְק ,יאַבֹור רעד 0 רעניבַארַאק

 לָכֹור רעד (רע) קינלעבָארַאק

 ָגֶעַמְּבדּוקִר :לָּגֶעַמ רעד (ן) דָאהַארַאק
 הָחְרֹוא ,הֶרָיִׁש ,הָרָּיַׁש רעד (ןע) ןַאװַארַאק

 רֵּיַׁש רעד (ס) רעדנזַײר-ןַאװַארַאק

 הָרָטְׁשִמ ,רָמְׁשִמ רעד (ן) לוַארַאק

 (בהז לש לקשמ) טָרְק רעד (}) טַארַאק

 תּואָרְק רעד (}) םזַיַארַאק

 יֵאָרָק רעד רעמַיַארַאק

 תֹומאָר ,תיִסָּכ ,גֹמְלַא רעד () לַארָאק

 לֶסֶא ,לֹע יד (ס) עלסימָארָאק

 ןָאְרּוקְלַא ,ןָאְרּוק עד (ן) ןַארָאק
 ַחּוטָּב ,ןֹועָרַּפ-רַּב ידַא טנַארַאק

 הָאְלְכִמ ,רֵּגְסֶה רעד (סע) ןיטנַארַאק

 רֵגְסֶהְּב קֵזֲחַה ,רֵּגְסַה יי ןריניטנַארַאק
 (ׁשל) רֶתָּכ יד (ס) ענָארָאק
 בָּכְרִמ יד (ס) עירעסָארַאק

 יִגָל הָׁשיִׁשֲא יעד (ןע) ןיפַארַאק
 יִגָל ,הָׁשיִׁשֲא יד (ס) עקּפַארַאק
 ָּבּור ,תָנָׁש ,ץיִרָח ,ןֵׁש יוד (ן) ברַאק
 אָדּוּד ,אָּנַצ ,לַס רעד (}) ברָאק

 ,םּוחַּפ ,ןּומְחִּפ יד (ס) עיצַאזינָאברַאק

 ןָמְחַפָל הָכיִפֲה
 יִתָמְחַּפ ידַא טריזינָאברַאק

 ְךרָח ,ןָמְחַפְל ְךֹפָה ,ןֵמְחַּפ ײ ןריזינָאברַאק
 גָזְמַמ רעד (}) רָאטַארוברַאק

 ;לּוּתְלִּת ,לּוסְלִס יד (ןע) גנוריברַאק

 הָציִרֲח

 לָּתְלֲחְמ ,לָסֶלסֶמ ,ןָנִׁשִמ ידַא טריברַאק
 ץֶרֹחְמ
 ץֹרָח ,לָּתְלַּת ,לֵסֶלַס ,ןֵנֵׁש װ ןריברַאק

 = איי שי גזל רעבי דיררעי רבא גנטרעבעןטעערבעב ןענג טק טר ע טיב

 רעפרַאװנטרָאק -- עקטעקָאק

 לָטְלַט ,הָּבִכְרַא יד (ס) עברָאק
 ,בּולָע .לַּד ,יִנָצְּמִק ,ןֶצֶּמַק ידַא גרַאק

 יֵליִּכ ,קּוחְּד ,ןֵקְיַצ ,םָצְמִצִמ
 םִצְמַצ ,ץֵּמַק װ ןגרַאק

 ,תּוליּכ ,תּונָצְּמַק יד (|) טפַאשגרַאק

 םּוצְמִצ

 ינָצְּמַק ידַא ךעלטפַאשגרַאק

 ,אבצ ,םירטוש לש) תֶרֶׁשָרַׁש רעד (ןע) ןָאדרָאק

 (ץיחכ

 יִׁשאָר ,יִדֹוסְי ,ִרָּקִע ידַא לַאנידרַאק
 ָניִּדרִק ,ןֹומְגִה,ןָמְׁשַח יעד (ן) לַאנידרַאק
 יִדֹוסְי רָּפְסִמ יד (ן) לָאצ-לַאנידרַאק
 הָיְוַרְּכ רעד ץריוועג-םורַאק

 ,הָתָחְׁשַה ,דּוחָׁש יד (ןע) גנוריּפמורָאק

 לּוקְלק ,תּותיִחְׁש

 לֶקְלקְמ ,תֶחְׁשִמ ,דָחְׁשִמ ידַא טריּפמורָאק
 לֶקְלַק ,תָחְׁשַה ,דֵחַׁש וי ןריּפמורָאק

 הָלָסּורְק ,הָרֲחְרַחְס יד (סע) לעסורַאק

 לֶקלִקְמ ,תָחְׁשִמ ,דָחְׁשִמ ירֵא טּפורָאק
 ,תּותיִחְׁש ,דַחֹׂש יד (ס) עיצּפורָאק

 לּוקְלק ,הָתָחְׁשַה
 ףֶלֶק יי (ן) טרָאק
 הָנְתִּכִמ הָבָע גיִרָא יעד (}) טרָאק
 יאַּפַמ רעד (}) ףַארגָאטרַאק

 תּואָּפַמ יד (ס) עיפַארגָאטרַאק

 ןֶפְלַק רעד (סע) קינשזָאטרַאק

 הָּיִסיִטְרַּכ ,תָסָטְרַּכ יד (ס) עקעטָאטרַאק

 תֶריִנ ,ןֹוטְרִק ייד (ןע) ןָאטרַאק
 ןֹוטְרִק לָׁש ידַא ןענָאטרַאק

 הָמָדֲאדַחּוּפַּת רעד לּפָאטרַאק

 -יַּוּפַּת קֵרְמ יד (ס) עקנַאלּפָאטרַאק

 הָמָדֲא
 קֶתָּפ ,סיִטְרַּכ ,הָיּולְּג סָאד (ךע) לטרַאק

 ,תֹודיִתַע דיִּגַמ רעד (ס) רעפרַאװנטרָאק

 ׁשֵחַנְמ



 ןרירָאּפרָאק -- ַײרעּפרַאװנטרָאק

 ,תֹודיִתַע תֵדָּגַה יד (ןע) ַײרעּפרַאװנטרָאק
 ׁשּוחְנ

 םיִפָלְק קַחְׂשִמ יד (ן) ליּפשנטרָאק
 ןָפְלַק רעד (ס) רעליּפשנטרָאק

 תּונָפְלַק יד (ןע) ַײרעליּפשנטרָאק

 טיִרְפַּת :הָּפֵמ : סיִטְרַּכ יד (ס) עטרַאק

 רּוּקִּב סיִטְרַּכ עטרַאק-טיזיוו --

 לֵטְרַק רעד (}) לעטרַאק

 לֵטְרַק הֹׂשֲע ,לַטְרַק יװ ןריזילעטרַאק

 תיִוֲע ,ץֶוְכִמ ,ץֶוָּכ רעד (}) שטרָאק
 (המדאב ץע לש) רֵיָׁש ,ׁשֶרׂש רעד 0 שטרָאק

 ׁשֶרֹׂשְמ רקָע ,ׁשֶּכַנ ,ׁשֹרָׁש װ ןעוועשטרָאק

 ץּוַּכ ,הַָּע ,לֵּתַּפ ו ןעשטרָאק
 ץּוַּכְתִה ,לָּתַּפְתִה װ ךיז ןעשטרָאק

 קּודָּב ,ּהָּגִמ ידַא טריגירָאק

 הָהֶּגַה אֹרְק ,הָהֶּגַה הֹׂשָע ,ַהֵּגַה יי ןריגירָאק

 ,ןֹורָּדְסִמ ,רֹודְזֹורְּפ רעד (}) רָאדירָאק

 הָרָדַּטְּכַא
 ןָתיִלְכַּת ,טְסיִרְיִרק רעד (}) טסירעירַאק

 תיִלְכַּת ,הָרָיְרַק יד (ס) ערעירַאק

 םֶחָל תֵקיִׁשְנ יד (ס) עקנירָאק
 גיִהְנַמ ,הָלֹוּכְסַאָל ןֹוׁשאִר רעד (ןע) ייפירָאק

 הָעּונְּת לָׁש

 תֶצֶלְּפִמ ;הָרּוטְקיִרְק יד (ן) רוטַאקירַאק
 טְסיִרּוטְקיִרְק רעד (}) טסירוטַאקירַאק

 דֶּמַּג ,סָּנַנ רעד (סע) קילרַאק

 עֶלֹוּת ,יִנָׁש רעד (ןע) ןיזָאמרַאק

 הָקיַנְי ,הָלָכֲאה ,הָטָעְלַה יד (ןע) גנומרָאק
 ןֹותָפְׂש ;ליִמְרַּכ רעד (ןע) ןימרַאק

 ָּתְמַמ ,הָּירְָּס יד (ס) עקלעמרַאק
 קֵניֵה ,לֵכֲאַה ,טַעְלַה י ןעמרָאק
 קְניֵה ,לֵכֲאַה ,טֵעְלַה ײ ןענעמרָאק

 ןֹוּפִׁש רעד ןרָאק

 הָחְמִׂש ,לָבָנְרַק רעד (}) לַאװַאנרַאק
 תּולַלֹוהְו
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 ,תֶלֵכְּתַה-ןֵקָו סָאד (ךע) למילבנרָאק

 תיבָּד
 םָטֹח-רּוקְז ,ףַא-רּוקְז ידַא עסָאנרַאק

 בֹּכְרַּכ ,בֵסֶמ רעד (}) זינרַאק

 תַעַרְגִמ ,תֶבָּכְרּכ רעד (ס) לבוהזינרַאק

 ְָּזִלְמ ,בָּכְרַכְמ ידַא קיזינרַאק
 תֶרֶצֹוצֲח ,הָרְצֹוצֲח רעד (0) טענרָאק

 ןָרְצֹוצֲח רעד (ן) טסיטענרָאק

 (לגרודכב) ןֶרְק רעד (ס) רענרָאק

 הֵּיִזָח רעד (}) שזַאסרָאק

 ְךֹוחָמ רעד (ן) טעסרָאק

 הֶהֵּכ םּוח ידַא ערַאק

 ץֵעָה תַּפִלְק יד (ס) ערָאק
 ְֶלֶּמַה תֶבֶּכְרִמ ,הָבָּכְרִמ יד (ס) עטערַאק
 תֶקֹׂש ,סּובֲאַמ ,סּובָא יד (ס) עטערָאק

 ֹוּפִׁש לָׁש ידַא ענערָאק

 ,תֶבֹּתְכִּת יד (ןע) גנורידנָאּפסערָאק
 תּובְּתַּכְתִה

 בֵּתַּכְתִה װ ןרידנָאּפסערָאק

 בָּתַּכ רעד (}) טנעדנָאּפסערָאק

 ,תָבֹּתְכִּת יד (}) ץנעדנָאּפסערָאק

 תּובְּתַּכְתִה

 קקּפ .ּיִתָנ :קָקְּפ רײד (סעקרָאק) קערָאק
 ןֹוחָטִּ

 ׁשָּכ,קידְמ ,ןוָנ,ןֵגוה ידַא טקערָאק
 הֶהֶּגַה ןֵּקַתְמ ,ַּהיִּגַמ רעד (ן) רָאטקערָאק
 ןּוּוְּכ ,ּוקִּת ,הָהָּגַה יד (ן) רוטקערָאק

 3 יה

 הָהָּגַה הֵלֵע יד (ס) עטקערָאק

 ןֹויִּפְרִק רעד (ן) ּפרַאק

 יאַרּוט-בַר רעד (}) לַארָאּפרָאק

 ,דיִגֲאַּת ,הָּדְגֲא יד (ס) עיצַארָאּפרָאק

 תּופָּתַׁש ,הָרְבח
 רֵבָח ,הָּדִגֲאַּב רֵבָח רעד (ן) טנַארָאּפרָאק

 ביק =

 הָלֲעְּפףַּתַׁשְל ,דֵּגַאְחִה י ןרירָאּפרָאק
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 ,לֶגֶס ;הָפִוּג ;דּודְּג ,סִיַּג רעד (}) סוּפרָאק

 סּוּפְרֹוק

 הָקָּפַה יִצֵע יד (ס) עניּפרַאק

 אָּבַר אָרְבַּג רעד (ּפעק) ּפָאקנּפרַאק

 הָסְרֶמ רעד (ס) לקנופרַאק
 ְךַּכ ,דַּכ רעד (ןע) ןיפרַאק

 אֵלָּכ רֹוּב ,קֹוניִצ רעד (ס) רעצרַאק

 תַקְרְפַמ ,ףֵרֹע רעד (קרעק) קרַאק
 קֵקּפ ,םַעַׁש רעד (סע) קרָאק

 םַעַׁשַה ןֹולֵא רעד במָאד-קרָאק

 םיִקָקְּפ ץֵלֹוח רעד (ס) רעִיצנקרָאק

 קָקְפִּב םֹתָס ,קקָּפ װ ןעוועקרָאק

 ןדְבִיד (|) שרַאק
 סֶמְחַּת ,הָאָּר רעד (ס) ןושרָאק
 םיִנָבְּדְבִּדיץִע רעד (רעמייב) םיובנשרַאק

 (ירפ) ןֹומְרַע רעד (ס) ןטשַאק

 (ץע) ןֹומְרַע רעד (רעמייב) םיױבנטשַאק

 יָנֹומְרַע ידַא קיברַאפנטשַאק

 אָנָט ,לֵס ,לַסְלַס רעד (סע) קישָאק
 תֹוהָּלַּב םֹולֲח ,טּויִס רעד (ן) רַאמשָאק

 סיִרְּג ,הָסְיַּד יד (ס) עשַאק

 הָּפְקִמ יד (ןע) ַײרבעשַאק
 הָּתְפִצ ,הָּתְפַׁש ,הָּפֵַס יד (ס) עטעשָאק

 ִסְרַּג ,סֹורָּג רעד (ס) רעכַאמ-עשַאק

 סֹורְגַמ סָאד (ךע) לכלימ-עשַאק
 (שמרחב) רצק וו ןעשַאק

 תיִעָבֹוּכ רעד (}) טעקשַאק

 חָיְס סָאד (ד) עלעקשָאק

 קֵּבַח ,קֵּנַּפ ,ףֵּטַל װ ןעקשָאק
 הָלָּבַקיד הלבק
 ִלָּבַק ידַא -הלבק

 יִלָּבַק דַא שהלבק

 םיִנָּפ-תַלָּבַק רעד (ס) םינּפ-תלבק

 דָי-טֵׁשֹוּפ ,ןֹויְבֶא ,ןֶצֶּבַק רעד (םי) ןצבק

 יִנָצְּבַק ידַא קידתונצבק

 םדוק -- סּוּפרָאק

 תּונָצְּבַק יד ({) טייקידתונצבק

 הָצּובְק יד (תו) הצובק

 יִתָצּובְק ידַא שיצובק

 לֹואְׁש ,תֵחַׁש ,רֹוּב ,רֶבָק רעד (םי) רבק
 הָרּובְק יד (תו) הרובק

 רֵבָּקִה הרובק וצ ןעמוק --
 הָׁשִדְק יד השודק

 תַחַּדִק סָאד (}) תחדק

 יָנֹומְדַק ידַא שינומדק

 יִאָּמַק ,יִנֹומְדַק ידַא קידתינומדק

 לֵלֹוּכ ,לָהָק רעד להק

 הָדֵע ,לֶהָק ,הֶּלִהְק יד (תו) הליהק
 ִתָלִהְק ידַא שיליהק

 קֵסַעְתִה .לָהּקַה יִנינְַּ קֵּסַעְתִה י ךיז ןלהק
 רּוּבִצ יִנְיְנַעְּב

 ִתָּלִהְק ,יִרּוּבִצ ידַא שלהק

 הָרָּפ יד (יק) וק
 () תואה רעד (9) וק

 לֶחְּכ ,ןיִטָע רעד (ס) רעטַײא-וק

 ּיְּבִק ,בּוק רעד (|) בוק

 יְּבִק תַרּוצְּב ,בָּקִעְמ ידַא קיטרַאבוק

 לֶפֵּס ,ַעיֵבְּג רעד (}) קיבוק
 יִּבִק רֶטֶמ רעד (ס) רעטעמ-קיֿבוק

 הָקְזָחְּב הֵלֲעַה ,בֹקֲע ,חַּפּנַה דֹדָמ י ןריבוק
 תיִׁשיִלְׁש

 יִבּוקִע ,בָקָעְמ ,יִּבַק ידַא שיבוק
 ְךֶרֶע לַק רֶבָּד :הֶרָּפ תַאֹוצ יד עבעבוק

 רֵּבִק ,רֹבְק יי ןַײז רבוק
 הָדיִטְׁשַּפ רעד (ןע) לגוק

 הָדיִטְׁשַּפ-ׂשֶרֶח רעד (ס) קינלגוק

 הָדיִטְׁשַּפ-ׂשְרֶח רעד ({) ןברַאשלגוק

 עַלְק-ְןֶבֶא רעד (רע) ןייטשלגוק

 ַעּורָּפ ,ריִעָׂש ידַא עטַאלדוק

 (חעש לש ְּךַבֶס יד (ס) עלדוק
 לֹּכ תיִׁשאֵר װדַא םדוק |



 ןרַאװק -- טַארדַאװק

 ,ןֵבְלַמ ,ַעּוּבִר ידַא/רעד (}) טַארדַאװק

 תֶצָּבְׁשִמ
 ,עָּבִרְמ ,ַעּובָר ייַא קיטרַאטַארדַאװק

 ץָּכַׁשְמ
 עָּבְרִמ ,ַעּובָר יִדַא שיטַארדַאוװק

 תֶצָּבְׁשִמ רעד (ןע) לֹווָאט-ןטַארדַאװק

 ַעיִבְר רעד (|) טנַארדַאוװק

 לֹוכיַבְּכ ,ּולָאְּכ ,הָּמָדְמ ודַא יזַאװק

 רֶטיִל יִצֲח לָׁש עַבָר סָאד (ךע) לריטַאװק

 הָסְכִמ יד (ס) עטָאװק

 קָּדְנַס רעד (ס) רעטַאוװק

 תּואָקְּדְנַס יד ({) טפַאשרעטַאװק
 ,תֹוּיִטְׁש ,םיִלָבֲה רעד 0 שטַאװק

 תּוׁשְּפט

 ,םִיַמ אָצֹומ ,רֹוקָמ ,ןִיָעֵמ רעד (ן) לַאװק

 ׁשֶרֹׂש ;רָאְּב

 עּוּבַמ ,םיּיַח םִיַמ סָאד רעסַאװלַאװק

 ְךּּפְכִּפ ,הָעיִפְׁש ,הָעיִבְנ יד (ןע) גנולַאװק

 יִתּוכיִא ידַא וויטַאטילַאװק

 ,גּוס ,הָלֶגְס ,ביִט ,תּוכיַא יד (|) טעטילַאװק

 , הָּגְרַּב ,ןיֵמ ,הָנּוכְּת
 ,רֶׁשֹּכ ,ץּוּבִׁש יד (ןע) גנוריציפילַאװק

 | הֶרָׁשְכַה

 ,הָחְמִמ .ןָּמָאְמ ,רָׂשְכַמ ידִא טריציפילַאװק

 מִי
 ךֶרֲעַה ,ְּךֵמְסַה ,רֵׁשְכַה װי ןריציפילַאװק

 תֶא רֶׁשְכַה ,רָׁשַּכְתִה וי ךיז ןריציפילַאװק
 ְ ֹומְצַע

 ,הָָשְכַה רּוׁשְּ יד (ס) עיצַאקיֿפילַאװק
 = .תּויָעֹוצְקִמ ,תּויַחְמִמ .,הָּלִגְס

 - - - ץרוּפ ,ַעֵבֹונ ,ַעַפֹוׁש ידַא קילַאװק -

 ,הָעיֵפְׁש ,עַפָׁש יד (ן) טײקילַאװק
 הָעיִבְנ ,תּוכְּפַּתְׁשִה

 - ץֹרָּפ ,ַעֹפָׁש ;ֵעַּבַה .ַעֹבָנ ײ ןלַאװק

 - .ַעֵבֹונטַע יד (סע) ןעּפ-לַאװק
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 ,תֶנּכְתַמ ,הָסְכִמ ,תּוּמַּכ רעד (ס) םוטנַאװק

 ןֵכּת ,הָנָמ
 תּוּמַּכַה יִפְל ,יִחּוּמַּכ ידַא וויטַאטיטנָאװק

 תּויִתּוּמַּכ יד (}) טײקוויטַאטיטנַאװק

 ,הָנָמ ,הָּדִמ ,תּוּמַּכ יד (|) טעטיטנַאװק
 רּועְׁש

 (יסור ססות הקשמ) סָבְק רעד {}) סַאוװק

 טּוהְל הֹיָה ,קֵקֹוּתְׁשִה װ ךיז ןעּפַאװק

 דקדק ,רקרק יי ןעשטקָאװק
 הֶליִטְמ תֶלֹגְנְרִּת יד (ס) עקָאװק

 ֶַגְעַּג ,רֶקְרִק יי ןעקַאװק

 דקדק ,רקרק ײ ןעקָאװק
 דּוקְדֹק ,רּוקְרֹק סָאד (}) שינעקָאװק

 ׁשָּבַיְמ ,אֵמָצ ,בֶרָח ,ׁשֵּבָי ירא רָאװק-

 רָּגְסֶה הֵנֲחַמ יד (ס) ענַאטנַארַאוװק
 הָאָלְכִמ
 םּורֹווק ,ןֶיְנִמ רעד (ס) םורָאװק

 ;ןֹותיִק ,הָלְטַנ ,לָטְנַא יד (טרעווק):טרָאװק

 (חפנ תדימ) עַבֹר (1/4)

 ,הָיְנַסְכַא ,םיִרּוגְמ םֹוקְמ רעד (}) ריטרַאװק

 תיִעָרֲא חָריִּד

 סְּכַאְִמ,ןֵָׁש רָּיד ייד () טנַאריטרַאװק
 עַבֹר ,הָנּוכְׁש רעד () לַאטרַאװק
 תֶע"בַתְּכ ,ןֹועְבִר רעד (סע) קינלַאטרָאװק

 יִתָנֶׁש- עַבָר

 תדימ) נא לָׁש 1/4 סָאד (ךֹע) לריטרַאװק

 (חפנ

 ,יאֵנְסְפַא רעד 0 רעטסַײמריטרַאװק :
 יאַּגַה
 יד (ן) (ן טפַצכעטסַטרירַאק

 6 תֹואָנְסְפַא
 הָָׁש עַבְר ַעיִבָר סָאד (ךעז לטרַאװק
 (הקיסומב) עַבָר ,הָטֶרּנִק יד (ס) עטרַאװק

 * תיִעְבַר ,הָיעיְבְר ּות (ן) טעטרַאװק
 -- .ׁששֶּת ,לֵמָּכ ,ׁשֹבָי :שחָּכ וי ןרַאװק
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 (בצחמ) ץְרַוק רעד ץרַאוװק

 לּוקָׁש ,קֶּלֶסְמ ּפַא טיווק

 תֶרֶּגִא ,סיִטְרַּכ ,קָתָּפ רעד (}) טיווק

 רֵבֹוׁש ,רּוׁשֲא ,הָלָּבַק יד (ס) עיצנַאטיוװק

 רֵבֹוׁש ,רּוׁשַא ,הָלָּבַק יד (ןע) גנוריטיווק

 -לַע הָלָּבַק אֵצֹוה ,רֶׁשֲא װ ןריטיווק

 רּוּׁשֲא ,הָקְתִּפ ,קָתָּפ סָאד (ךע) לטיווק

 ,הָחְרֶצ ,הָחיִרְצ ,הָקָעְצ רעד (ן) שטיווק

 ַעֵר .הָחְוְצ
 יִנָחְרַצ ,ַחֵרֹוצ ,ַחֵוֹוצ ידַא קישטיווק

 ללַי ,קֵעַצ ,קעֶצ ,ַחֹרָצ ,ַחֹוָצ וי ןעשטיווק

 ןְקַעַצ ,ןָחְוִצ ,ןֶחְרַצ יעד (ס) רעשטיווק

 הָקָעְצ ,הָחיִרְצ ,הָחָוְצ יד (ןע) ַײרעשטיװק
 יִנָחְוַצ ,יִנְקֲעַצ ,יִנָחְרַצ ידַא שירעשטיווק

 ,תּונֲחְרַצ יד (}) טייקשירעשטיווק

 תּונֲחְוַצ ,תּונְקֲעַצ ,תּייִנלֹוק

 ץיִצ ,חַרָּפ רעד (}) טייווק

 ,תיִׁשְמַח ,הֵּיִׁשיִמֲח רעד (|) טעטניווק

 הָׁשְמַח
 הָּסִעָּבֶׁש רֹואְׂש רעד ץנעסעטניווק

 הָאָנֲה ,גּונָע יד (ןע) גנוקיווק
 הֵּנַה ,הֵנֲהַה ,גָּנַע י ןקיווק

 הֵּנַהְתִה ,גּנַעְתִה ײ ךיז ןקיווק

 ,ְךּועְמ ,הָקָיִחְּד ,הָציֵחְל רעד (ן) שטעווק

 הָציַתְנ

 .ּךַעַמ ,ּךֹעָמ ,קֹחָּד ,ץֵחָלַה ,ץֹחָל י ןשטעווק
 ץֹחָנ

 רֹחָט ,ץֹחָנ ,קֵחָּדִה װ ךיז ןשטצעווק

 ,הָציִחְנ ,הָציִחְל סָאד (|) שינעשטעווק !

 הָריַחְס ,תּונְרֲחַט
 לֶבֵס ,יּוּנִע רעד (}) לעװק

 לֶבֵס ,הָקָצֲה :הָאָנֲה ,גּוּנַע יד (ןע) גנולעווק
 הֵּנַהְתִה ,גּנַעְתִה װ ןלעווק
 לָבֵס םֹרָּג ,ץצֹור ,קֶצָה װ ןלעווק
 לֹבָס ,הָּנַעְחִה װ ךיז ןלעווק

 טיוק -- ץרַאװק

 רּוּכ ,אָצֹומ ,ןֶיְעַמ ,רֹוקָמ יד (ס) עלעווק

 תֶבֶצְחַמ
 קּוּפקִּפ ,סּוּסִה רעד (ןע) לקנעווק
 קֵּפִקַפְמ ,סֵּסַהְמ ידַא קידלקנעווק
 ,קּוּפְקִּפ ,סּוסִה יד (ןע) גנולקנעווק

 םּוגְמִּג ,תּוטְּבַלְתִה

 לַע ַחֹסָּפ ,קֵּפְקַּפ ,סֵּסַה װ ךיז ןעלקנעווק

 םֵגְמַּג ,טֵּבַלְתִה ,םיִּפֵעְּסַה יִּתְׁש
 ,קּוּפִקַּפ ,סּוּסִה סָאד {}) שינעלקנעווק

 ,םיִּפִעְּסַה יֵּתְׁש לַע הָחיִסְּפ ,תּוטְּבַלְתִה
 םּוּגְמִּג

 ,קֵּפקַפְמ ,סֵּסַהְמ רעד (ס) רעלקנעווק

 םּגְּמִגְמ
 .סֶפֹט ,ןֹולֵאְׁש רעד (ן) רַאנָאיטסעװק

 ,הָליִסְּפ ,לּוּסְּפ יד (ןע) גנורינָאיטסעװק

 : קּוּפקִּפ

 לָטִמ ,קָּפְקפמ ,לּוסְּפ ידַא טרינָאיטסעװקי

 קפָסֶּב
 קֶפָס לֶּטַה ,קָּפקָּפ ,לֹסָּפ י ןרינָאיטסעוװק

 יַח ףֶסֶּכ ,תיִּפְסַּכ סָאד רעבליזקעווק
 בֶרֵעְו-יִתְׁש ,בַחֹרָל ,ןֹוסְכָלֲאַּב ודַא רעווק

 בֵלֹוצ-וק ,ְּךֵתֹוח יד (ס} עינילרעווק

 .בֶרֶע רעד (םעדעפ) םעדָאפ-רעווק
 בַחֹרָל ְךּוּתִח ,ְּךֶתֲח רעד טינשרעווק

 - .ךֶחַא ,ןֶדֹוּד ,חָאיךֶּב רעד (ןֶע) ןיזוק
 תיִנָיְחַא ,תיִנָדֹוּד ,חָא-תַּב יד (ס) עניזוק

 רָבֹצ ,לַּג ,הָמְרַע יד (ָס) עשטוק

 רָעֵׂש תַעַּבְגִמ יד (ס) עמשטוק

 רַהְס-תיֵּב ,אָלָּכ רעד (}) טנעמעשטוק

 הָלָגֲע-לַעַּב ,ןֹולגֲע רעד (ס) רעשטוק

 - אָּנִצ ,אָנָט ,לַס רעד (ס) רעביוק
 2 ׁשּוקְׁשְִו ָיִּּבְרִע רעד שלעוורעדיוק
 : (קודקדכ) הָּבִּסַה תַּלִמ ידַא לַאזיױק

 - ,יִחָּט ךּולְפַל .ףּוּנִט ,הָמֵהָז רעד טיוק

 .חַלָא



 ךַארּפש-רוטלוק -- קיטיוק

 ,רּוכָע .ְּךָלְכַלְמ ,ףָּנִטִמ ,םֶהֹוְמ ידַא קיטיוק
 ַחּולֲא

 ,ךּולְכִל ,ףּוּנִט ,םּוהְז יד (}) טייקיטיוק

 תֶרֹכֲעַמ

 הָניִׁשְר ,גֶמֶצ רעד קושטשיוק

 תֶלְחַּ ,םֶחָּפ יד (ן) לױק
 עַלְק ,ַעיִלְק ,רּוּדַּכ יד (}) ליוק
 קָרְס רּוּדַּכ ליוק עדנילב --

 יַח רּוּדַּכ ליוק עפרַאש --
 חיִּפ רעד (}) ץַאוּפָאלױק

 הֶליִטְק ,הָטיִחְׁש ;םּוחּפ יד (ןע) גנוליוק

 ָּלְגַעהָּלַח ,ַעּולְק ץיִרְּג רעד (ן) שטיליוק
 יֵמָחָּפ רעד (ס) רענערבנליוק

 םֶחָּפ הֵרְכִמ רעד (רעבירג) בורגנליוק

 םֶחָּפ הֵרֹוּכ רעד (ס) רעבערגנליוק

 ןָמיִמְחַּפ רעד ףָאטשרעסַאוונלױק

 ,ַעֵלְקַמ ,עֶלְקִמ רעד (ס) רעפרַאוונלױק
 הֵּיַרְי תַנֹוכְמ

 "ּוּד ,יָנָצְמַחּוּד ןָמְחַּפ רעד רעַײזנלױק

 ןָמְחַּפַה תֶצֹמְחַּת
 יאֵלְמ ,תיִנָסְחַמ רעד (ןע) ןיזַאגַאמנליוק

 (קשנב =עגבו

 (קשנב) הָלֲחַׁש יד ({) טסעננליוק

 םָחָּפ ,ןָמְחַּפ עד ףָאטשנלױק
 יִנָמְחַּפ -ףָאטשנלױק
 ַעּולק ץיִרְּג ,הָּלִגֲע הֶּלַח רעד ({) שטעליוק

 סרָד :גֹרָה ,לֹטָק ,טֹחָׁש י ןעליוק
 רֵּדְרַּד ,לָטֶלַט ,לֵּגְלַּגװ ןרעליוק

 ֶדְרַּדְִה ,לָטְלַטִה .לְָּלְַּתִה ײ ךיז ןרעליוק
 (קשנב) הָעְיָלְּב -תיַּב יד (ןע) גנוסַאפליוק

 ,יָׁשְּכִמ ,רָׁש טַעְמִּכ ,יֵׁשְקִּב ודַא םיוק
 םּוצְמִצְּב
 הָנֵׁשֲעַמ ,הָּבִרֲא רעד (ס) ןעמיוק

 תֹוּבְרֲא הֵּקַנְמ רעד (ס) רערעקנעמיוק

 ץֶרֶמִנ םּוצְמִצִּב ,בַר יִׁשֹקְּב ודַא םיוק-םיוק
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 הָחיִקְל ,ַחּוּקל ,חָּקִמ ,הָּיַנְק רעד ףיוק
 הַָּנְק-רַטְׁש ,הָנְקִּמַה רֶפֵס רעד (|) טקַאפיוק
 ַחֹקָל ,שֹכָר ,הֹנָקװ ןפיוק

 חֹוקָל ,ַחֵקֹול ,הָנֹוק -ײ (ס) רעפיוק
 רֶכָמ ,הָּינִּקַה ריִחְמ רעד (ן) זַײרּפפיױק
 טֹובֲע ,ןֹודָּקִּפ ,ןֹובָרֵע יד (ס) עיציוק

 לֶסְרַע ,אָּת תַּטִמ יד (ס) עקיוק

 הָדוּד ,אָּנַצ ,אָנָט ,לֵס רעד (|) שיוק

 לֵסירּוּדַּכ רעד (}) לַאבשיוק

 ןֶּלַסְרּוּדַּכ רעד (}) טסילַאבשיוק
 הָלּולְס ,הָּלִסְלַס ,לֵסְלַס סָאד (ךע) לשיוק

 ;תיִחיּפַצ ,ןיִפּוּת ,הָגּוע רעד (ס) ןכוק

 הָּפְסֶּכ
 תֶפֶצְקִמ רעד (ןע) םערקנכוק

 חָּבְטִּמַה ףֵׁשַא ,םיִחָּבַט-בַר רעד (ס) רעכוק

 תּוחָּבַט יד (ןע) ַײרעכוק
 הָרְמִז לֹוק ,הָעָּד ,יּושּב ,לֹוק סָאד (תו) לוק

 ץֶמֹק ,ףֹורְגֶא רעד (סע) קַאלוק

 ,םיסנכ ,םירחבנה תיב לש) ןֹורְּדֶסֶמ צמ ןרַאולוק

 (םיסרגנוק

 תֹוקָעְז ,תֹוקָעְצ צמ תולוק

 ,הָהָלֲאַה ,הָצְרֲעַה ,ןָחִֶּפ רעד (ן) טלוק
 םיִהֹלֲא תַדֹובֲע

 ,םיִחָמְצ לּוִּּג ,יוֲה ,תּוּבְרַּת יד ({) רוטלוק

 ַחּוּפִט ,ַחּוּתִּפ

 יִכּוּנִח ,יִתּוּבְרַּת -רוטלוק

 הָׁשְרִיַה-לֶבָס יד (תו) השורי-רוטלוק

 ןָתּוּבְרַּת רעד (ס) רעוט-רוטלוק

 ,תָּבְרתְמ ,ןּדִמִמ ,יִתוּבְרַּמ דַא לערוטלוק

 חָּפַטְמ
 ,תּויְתּוּבְרַּת יד ({) טייקשילערוטלוק

 תּוחָּפָטְמ ,תּייִכּוּנִח
 ןָתּוּבְרַּת רעד (ס) רעטײרּפשרַאפ-רוטלוק

 ,תֶתָּבְרִתְמ ןֹוׁשְל יד (ן) ךַארּפש-רוטלוק
 תֶתֶּבְרִתְמ הָפָׂש
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 ,תּוּבְרִּת ,ַחּוּפְט יד (ןע) גנוריוויטלוק
 ַחּוּתִּפ ,לּוּדְּג ,רּוטְלק

 ,תָּבְרִתְמ ,חָּפִטְמ ידַא (}) טריוויטלוק

 ָּתְפְמ ,לֶּדִגְמ ,יִתּוּברַּת
 ,רָטְלַק ,לּדַּג ,תַּבְרַּת.ַחֶּפַט י ןריוויטלוק

 ןֹמָא .ַחֵּתַּפ
 יִנָחְלִּפ דא שיטלוק

 ְךיׁשְׁש ,חָּכְטִּמַה לֶׁש ידִא שירַאנילוק
 תּוחָּבַטְל

 םיִעָלְק ,דֹוּגרַּפ צמ ןסילוק

 ְךלָּפ ,בֵק יד (ס) עילוק

 רֹגֲח ,ַעְּלַצ ,ַעֹלֶצ װ ןעילוק

 ךּפהְתִה .ץּוַּכְתִה .לּגְלַּתִה י ךיז ןעילוק
 בָכְרִּב בּוּבִס רעד (ס) קילוק

 תֹוקָעְז ,תֹוקָעְצ צמ תולוק-ילוק
 הָּגְסִּפַה םֹורְמ ,איִׂש יד (ס) עיצַאנימלוק

 איִּׂשַה תַּדִקְנ רעד ({) טקנוּפ-עיצַאנימלוק
 הֶּגְִּפַה םֹורְמ ,איִׂש יד (ןע) גנורינימלוק

 םֹורְמ גֵׂשַה ,ּהֵבֹּגַה איִׂש גֵּׂשַה װ ןרינימלוק

 הָּגְסִּפַ
 איּׂשַה תַּדַקְנ רעד (}) טקנוּפ-רינימלוק
 הָעָפֹוה ,הָעֶּגַה ,הָאיְּב רעד (ןע) םוק

 דיִתָע לָׁש ,יִדיִתַע ידַא קידעמוק

 דיִתָע ,דיֵתָע ןֵמְז יד (}) טייקידעמוק

 ,ׁשֵחַרְתִה ,ַעֵפֹוה ,ַעֹרֶא ,ַעֵּגַה ,אֹוּב װ ןעמוק

 הֹלֲע

 הֹלָע קנַאדעג ןפיוא ןעמוק --

 ֶּלַפ ,ַחּור לַע ,בֵל לַע ,תַעַּד לַע ,הָבָׁשֲחַמְּב
 ,ׁשֵׁשֹואְתִה תוחוּכ יד וצ ןעמוק --

 ּזַחְתִה
 בֹכָׁש ,הָּטִמ ׁשֵּמַׁש יורפ ַא וצ ןעמוק --
 ,קֵזַחְתִה ,ׁשֵׁשֹואְתַה ךיז וצ ןעמוק --

 ןֵּתַאְתִה
 ידַא קידנעמוק

 יִדיִתֲע

 - = ,-יֵרֲחַא אֵּבַה ,אָּבִ

 טעלּפוק -- גנוריוויטלוק

 ,הָגּוּת ,בָצֹע ,בֶצֵע ,הָגָאָּד רעד (ס) רעמוק

 תּואְכַּד ,ןֹואָּכְּד

 חֹוקְל ,ַחֵקֹול ,הָנֹוק רעד (}) דנוק

 זַחֹוּפ ,בָבֹוׁש ,סֵּדְנִק רעד (םי) סדנוק

 יִבָבֹוׁש ,יִסָּדְנִק ידַא שיסדנוק

 תּובְבֹוׁש ,תּוסְּדְנַק יד (}) טייקשיסדנוק

 םיִנֹוּקַה לֵלְּכ ,תֹוחֹוקָל יד טּפַאשדנוק
 חֹוקְל ,הָנֹוק רעד (םי) הנוק

 ֹומְׁש תֶא הנָק ײ ןַײז םש הנוק

 ןֶפָׁש סָאד (ךע) לקינוק
 תּונָּמֶא יד ({) טסנוק

 יִתּונָּמֶא ,יִתּוכאָלְמ -טסנוק

 תֶבֶׁשֲחַמ תֶכאָלְמ יד (}) טעברַא-טסנוק

 תיִתּונָּמֶא הָריִצְי סָאד קרעוו-טסנוק

 יִתּוכאָלְמ יִׁשָמ רעד דַײזטסנוק

 (םייח-לעב) הֵּיִמְנ יד (ס) ענוק

 (שנוע) קֹוניִצ ,תֶכָּפְהַמ ,דֵס יד (ס) ענוק

 תַזיִחֲא ,םֶסֶק ,לּולֲעַּת ,טֵהֵל יד (ן) ץנוק

 םִיַניֵע

 םָּכְחִתְמ ,יִנָלּוּבְחַּת ,יִמּומְרַע ידַא קיצנוק

 םִיַניֵע זֹחָא ,םֹסְק ,טֵטַהַל װ ןכַאמ ןצנוק

 ,ןָטּוטַהַל ,םָסֹוק רעד (ס) רעכַאמנצנוק

 ֵלּוְּחַת
 ,תּונָלְּבְחַּת ,טּוטֲהַל יד (ןע) ַײרעכַאמצנוק

 הָמיִסְק
 ,םָסֶק ,םיִטָהְל ,טֵַהֵל רעד קיטשצנוק

 הָלּוּבְחַּת

 הנס ,ַחיִׂש רעד (|) טסוק

 לָּתְׁשִמ סָאד (רע) דלעפטסוק

 תּוׁשְק ,אּושק יד (ס) עסוק

 חיִרְצַה תַּפִּכ ,הָּפִּכ רעד ({) לָאּפוק
 גיִרָא תַּדִמ ;רֵבֹוׁש ,שּולְּת רעד (ןע) ןָאּפוק

 הָפיִלֲחַל
 גוָזַמ ,דֵמְּצַמ יד (ןע) גנולּפוק
 רֹומְזִמ ,ןֹומְזִּפ רעד (}) טעלּפוק



 קיטכיזצרוק -- טסיטעלּפוק

 רּמַזְמ ,יאַנֹומְזִּפ רעד (}) טסיטעלּפוק

 הָקזָחְברֶּבַח ,סּפֶּת ,הָקָזָחְּבדָמְּצַה יי ןעלּפוק
 לָּת ,רֶבֹצ ,לֵּג ,הָמְרֲע יד (ס) עּפוק

 (תבכרה ןורקב) אָּת יד (ןע) עּפוק

 הָשּוחְנ ,תֶׁשֹחְנ רעד רעּפוק

 ִנָּתְׁשֲחְנ ,תֶׁשֹחְנ לׁש ,יִּתְׁשַחְנ ידַא ןרעּפוק
 תֶׁשֹחְנ ׁשֵרָח רעד (}) טדימשרעּפוק

 סיִבָׁש ,הָּפִּכ יד (ס) עקּפוק

 'ק תֹואָה יד/רעד (}) ףוק

 (הריב תייתשל) לָפָס רעד (ס) לפוק

 סֹוּכְרַּת ,זָּגְרַא ,הָּדִׁש רעד (ס) טרעפוק

 ,ׁשֶפָנ לַמְחַמ סָאד (ס) וינעצומ-וינעצוק

 םיִעּוׁשֲעַׁש דֶלֶי

 ץּוּג רעד (ס) קירדניּפעצוק

 ןִיַע ףּועְמ ,ףּוטֶח טָּבַמ ,טָּבַמ רעד (|) קוק

 הָאְרַמ
 הָּיִקּוק יד (ס) עקװַאקוק

 הָּיקּוק יד (ס) וקוק

 ָּדְמִע ,טָּבַמ תַּדְקְנ רעד (ןע) לקניווקוק
 סֶריִּת יד עזדירוקוק

 הָּבִּב יד (ס) עלקוק

 טֵּבַה ,ףֵקְׁשַה ,רֹקָס ,הֹאָר .לֵּכַּתְסִה יי ןקוק
 ןֵסְכִל טַײז ַא ןיא ןקוק --
 םיִנָּפ אׂשָנ ןגיוא יד ןיא ךַײלג ןקוק --

 םיִנָּפ לֶא

 אֵׂשַנְתַה ּפָארַא ןביוא ןופ ןקוק --

 ןֵסְכַל םורק ןקוק --

 הָצצֲה ,ףּוטָח טִָּמ סָאד (ך) עלעקוק
 (םייניע) תֹואֹור צמ סרעקוק

 יִאּופְר לּוּפָט ,יּוּפְר רעד רוק

 הָרּובְּג ,בֵל ץֶמֹא ,ץֶמֹא רעד (}) שזַארוק

 ,ןָמָאָנ ,הָּנִמִמ רעד (ן) רָאטַארוק
 סֹוּפֹורְטיִּפָא

 תַדֲעַו ,תּוּנִמֶמ סָאד (ס) םוירָאטַארוק

 תּונָמֲאַנ ,םיִנָמֲאַנ
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 הָּלִצְמ ,םיִנֹומֲעַּפ תֶכְרֲעַמ רעד טנַארוק

 (ףוע) אֶרֹוק יד (ס) עװטַאּפָארוק

 יֵאּופְר לּוּפָט ,יּוּפְר יד (ס) עיצַארוק

 אֵּפְרַמ םֹוקְמ רעד (רעטרע) טרָארוק

 תיִנָאְצִי לָׁש ,הָנֹוז לֶׁש ידַא שיוורוק

 תיִנָאְצִי ,הָנֹוז יד (ס) עוורוק

 תּוביִדֲא ,תּויִסּומיִנ ,סּומיִנ יד עיזַאוטרוק

 הָנֹוז ;רֵצָחֶה ׁשֶגְליִּפ יד (ס) ענַאזיטרוק

 עַלָק ,ןֹויִו ,ְךֶסֶמ יד (ס) עניטרוק
 הָּדְפֲא יד (ס) עקטרוק

 תיִוֲע,ץֶוְכִמ ,ץֶוָּכ רעד (ן) שטרוק
 ,ַחֹורְפֶא ,תיִּגְרַּפ סָאד (ךע) לקישטרוק

 לֶזֹוּג

 תּורָזּומ ,רָזּומ רֶבָּד רעד (}) זָאירוק

 ְךָאְלַמ ,ַחיִלָׁש ,ץֶר רעד (ס) רעירוק
 תֶבָּכַר ,הָריִהְמ תֶבָּכַר רעד (}) גוצ-רעירוק

 ָריִׁשְ
 יֵאּופְר לּוּפָט ,יּוּפְר יד (ןע) גנורירוק

 תיִאּופְר הָניִחְּבִמ לֵּפַט ,אֵּפַר װ ןרירוק

 אֵּפַרְתִה װ ךיז ןרירוק

 הָעְרַּת ,הָעיִסְנ ;רַעַׁש ,סְרּוק סָאד (}) סרוק

 תֹוא ,הָּטָמ תֹוא ,טיִׁשְמ רעד וויסרוק

 ַעַָּׁשְמ
 תֹוטְמ תֹויִתֹואְּב ידַא וויסרוק

 ,תּובְבֹוּתֶסִה ,רֹוזֲחַמ יד (ןע) גנוריסרוק

 ַַּבְטַּמַה רֹוזֲחַמ ,הָצּופְּת ,רּוחְסִמ

 רֹכָע ,םֹרָז ,בֵבֹוּתְסִה ,ְךֵּלַהְתִה וי ןריסירוק

 יִתיִצְמַּת ,רֶצֶק ידַא ץרוק
 רּוצִקְּב ,הָרָצְקִּב קידניב ןוא ץרוק

 םיִמָי רַצְק ידַא קידנרעיודצרוק

 הָמיִלְּב ,רּוצִע ,ןּוּסִר יד (ןע) גנוטלַאהצרוק
 םלָּב ,רֹצֶע ,ןֵּסַר װ ןטלַאהצרוק
 םיִרָצְק םיִּלַּג צמ ןלעווצרוק

 הָאֹור ֹוניֵא ;הָּיִאְר רַצְק ידַא קיטכיזצרוק

 דָלֹוּנַה תֶא
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 יִא ;הָּיִאְר רֶצֹק יד (}) טייקיטכיזצרוק

 דָלֹוּנַה תַּיִאְר

 דַעֹומ-רַצְק ידַא קינימרעטצרוק
 רֵצְרַצְק רעד (עקניצרוק) רעקניצרוק

 םיִּלַּג-רַצְק ידַא קידעילַאװכצרוק
 הָמיִׁשְּנַה רֶצק רעד םעטָא רעצרוק

 רֶסֹח ,רּוצְק ,רֶצֹק יד (}) טייקצרוק

 (ילמשז) רֶצֶק רעד (ן) סולשצרוק
 הָקיִׁשְנ רעד (}) שוק

 תָפָר יד (רעלעטש) לַאטש-וק

 קֶׁשַנ ,קֹׂשָנ װ ןשוק

 קֶׁשַנְתִה װ ךיז ןשוק ;

 ַעּוצְי ,הָּפַס יד (ס) עקטעשוק
 םיִׁשֲאַמ ,רֹוגטְק ,ַעיִׁשְרַמ רעד (ס) רוגטק
 תֹורָּפ צמ יק

 (הסיבכל) טֵּבְחַמ ,רֹוזָמ יד (ס) עקנַאָיק

 תַריִכְמִל ןָכּוּד ,קְסֹויק רעד (|) קסָאיק
 םיִנֹוּתִע

 ץּוּבִק רעד (םי) ץוביק

 יִלְּד רעד (סע) לביק
 ץיִּבִק רעד ץעביק

 (טמחשִב ,םיפלקנ) ץָּבַקְתִה װ ןצעביק

 תַעַּבַט סָאד (ךע) לרעגניפ-ןישודיק

 ןיִׁשּוּדק
 תֹורָעְׂש צמ סעלדיק
 הָפיִטֲח ,ףָטֲחַמ יד (ןע) גנוּפענדיק

 ׁשפק ,ףֹטָח װ ןּפענדיק

 ןָפְטַח ,ףֵטּוח רעד (ס) רעּפענדיק

 דֶרֶּג ,סיִס ,תיִציִצ ,טִיַע סָאד (ךע) לסעדיק

 (םייח-לעב) יָויִק רעד (ס) יוויק

 הָדָלְּפ עַבֹוק ,הָּדְסַק רעד (ס) רעוויק

 תּואיצְמ ,הָמּוקִּת ,םּוּק רעד (ס) םויק

 ׁשיִמָּלַח רעד (רע) ןייטשלזיק

 תֹוׁשָמְׁש קָבָּד ,קֶרָמ רעד טיק

 טיײקידכעלַײק -- טייקיטכיזצרוק

 ןֶבָל קּולָח ,ןיִדָס רעד (ןע) לטיק
 תּורֵקְפֶה לָׁש תיַּב סָאד (רעזַײה) זיוהלטיק

 הָׁשְמִׁש קֵּבְדַה ,קֵרָמ װ ןעוועטיק

 (יתונמא אל) ׁשּוקְׁשִק ,לֹח רָבָּד רעד 60 שטיק

 ןֹוחָּבְטִמ רעד (}) טענישטיק

 אֵלָּכ-תיֵּב ;הָנִק יד (ס) עשטיק

 הָליִכֲא ;הֶפּוטֲח הָליִכֲא רעד (ןע) ַײק

 הָכיֵחְל ,הָסיֵעְל יד (ןע) גנואַײק

 לע) לָבֲה ;םּולְכ אל רעד (ןע) ַײּפש-ןואַײק

 (עורג לכוא

 הָסיִעְל יִמּוּג יד ימוגַײק

 יִרָסיִק ַחּוּתִנ רעד (}) טינשרעזייק

 לֶבָּכ ,ָלָׁשְלַׁש ,תֶרֶׁשְרַׁש יד (ן) טייק
 םיִּקְזַא ןטײקטנַאה --

 הָסיֵעְלִל קָּבַט רעד קַאבַאטַײק
 רֶׁשְרַשְמ ,יִּתְלַׁשְלַׁש ידַא קיטרַאטיײק
 ןֹומְגַא ,הָרֵׁש ,רֵׁש סָאד (ךע) לטייק
 סֶכָע רעד (}) טעלזַארבלטייק
 רּוסֲא ,םיִּקָזֲא צמ ךעלטייק
 רַּבַח ,תֶלָׁשְלַׁשְּב רֵּבַח ,רֵׁשְרַׁש יי ןעלטייק

 תֹויִלָחְּב
 רֶׁשֹקְתִהְ ֵׁשַמְתִה ,רֵּבַחְתִה יי ךיז ןעלטייק
 הָיְלֲח רעד (ןע) גנירנטייק

 תֶלָעַׁש רעד טסוהכַײק
 טי

 הּיִכְּב ,הָדֵבְּכ הָמיִׁשְנִּב םּוׁשְנ יד (ןע) גנוכַײק

 הָרּוצֲע הָמיִׁשְנַּ
 הָמיִׁשְנִּב הֹכָּב ,תּודָבְכִּב םֹׂשָנ ײ ןכַײק

 הָרּוצֲע

 ,הָליִטְק ,טּוחְׁש ,הָטיִחְׁש יד (ןע) גנולַײק

 הָניִרֲה
 הֵּכַה ;גֹרָה ,לֹטְק ,טֹחָׁש װ ןלַײק
 יֵרּוּרַּכ ףּוּג ,רּוּדַּכ רעד ךעלַײק
 דֵדֹוּכ ,יִבּוּבִס ,יִרֹוזֲחַמ ,לֹנֶע ידַא קידכעלַײק

 ,תּייִרֹוזֲחַמ ,תּייִלּוּגִע יד (}) טײקידכעלַײק
 תּויִרּוּדַּכ



 גנורעבעג-רעדניק -- לכעלַײק

 תיִרּוּדַּכ סָאד (ְךע) לכעלַײק

 ןָיְלַּת ,ַחֵצֹור ;בָּצֵק ,טֵחֹוׁש רעד (ס) רעלַײק

 יִלְּב ,םּוׁש ,אל ,םּולָכ אל טיֵא ןַײק ,ןייק

 רֶבָעְל ,לֶא ,-ָל פערפ ןַײק ,ןייק
 אֹל םֶלֹועְל ,םֶלֹועְל ידַא לָאמניײק

 הָעָר ןִיַע ִלְּב ערה ןיע ןַײק ,ןייק
 חַטֶׁש סָאד (רעדנעל) דנַאל סמענייק

 רַקְפָה
 ַא/ד ) דָחֶא ףַא ,(אלו ׁשיִא נָארּפ רענייק

 (דָחֶא ףַאְל םענייק
 ְךֶלֶמ ,רָסיֵק רעד (םירָאסיײק) רעסייק
 הָּכְלַמ ,תיִרָסיֵק יד (ס) ענירעסייק

 רָאֹפֶמ ,יִרָסיֵק ידַא שירעסייק

 רָאֹפְמ ,יִרָסיֵק ידַא ךעלרעסייק

 יִרָסיִק ַחּוּתִנ רעד (}) טינשרעסייק

 הָרֵג הֵלֲעַה ,סעָל ײ ןעַײק
 הָרִג ,הָכיִחְל ,הָסיֵעְל סָאד (ן) שינעַײק
 רֹדָּכ ,לֵלֹוּג ,ללָּג ,לֵּגְלַּג װ ןעלקַײק

 ֵּדַּכְתִה ,לַטלַּטִה ,לּגְלַּנְתִה יי ךיז ןעלקַײק
 תיִרּודַּכ סָאד (ך) עלעקַײק
 אָּנַצ ,אָנָט ,לֵסְלַס ,לֵס סָאד (ךע) לשייק

 חָּבְטִמ יד (ן) ךיק
 תֶקֹׂש רעד (ס) ןקעבכיק

 ֹוחָּבְטִמ סָאד (ךע) לכיק

 ָּיִגּוע ,גֹועָמ סָאד (ךע) לכיק

 ּיִגּוע סָאד (ך) עלעכיק

 בּוחָט ,ֵנֹוצ ,ריִרָק ידַא ליק

 םֵרְגֹוליֵק רעד (ןע) םַארגָאליק
 רֶטֶמֹוליֵק רעד (ס) רעטעמָאליק

 ץֵּפַמ ,ףֶליֵּכ רײד (}) ףָאליק
 ןֵנֹוצ תֶצְק ,ריִרָק תֶצֶק ידַא ךעלבליק

 רַוַא-גּוִּמ ,ןּוּנִצ ,רּורֵק יד (ןע) גנוליק

 ֵּתַמ ,גָּזִמ ,ןֵּנַצ ,רֵרָק י ןליק

 ערק ,רֶבָׁש יד (ס) עליק
 רֶבָׁש-תַרֹוגֲח סָאד (ךע) לדנעבעליק
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 חיִטָׁש ,דָבְרַמ רעד (ס) םעליק

 רּורֵקָל זֶּגְרַא ,רֶרָקְמ רעד (ס) ןטסַאקליק

 ,גּוּזִמ ,ןּוּנִצ ,רּורְק ,תּוריִרְק יד (}) טייקליק

 ןּוּתִמ
 ןֹוליֵק ,(ראבמ םיילד) הָּיִלְׁש טֹומ יד (ס) עקליק

 הָיְַרְכ רעד למיק
 -ִלַעֹגָנ ,תַּפְכֶא ו ןרעמיק

 םגָע ,ֹול תַּפְכִא הֵֶיָה ,גאָּד װ ךיז ןרעמיק |

 תֶדֶלֹוי לָׁש בָּצֵמ ,הָדֵל רעד (}) טעּפמיק

 תֶדֶלֹוי יד (ס) ןירָאטעּפמיק |

 רֵטְנַס ,תֶסֶל רעד (ןע) ןיק
 ףֶרֶׂשיִִע רעד ןיק
 ַעֹונְלֹוק רעד (ס) ָאניק

 יִעֹונְלֹוק טְרֶס סָאד (רע) דליבָאניק

 רֵטְנַס ,תֶסֶל יעד (}) קַאבניק
 רֶטְנַס ,תָסֶל רעד (רע) ןייבניק

 הָּדְלִי ,דֶלָי ,תֶקֹניִּת ,קֹוניִּת סָאד (רע) דניק

 לֹּכ לֹּכִמ לֹּכַה צמ טייק-ןוא-דניק

 תַריִמְׁש ,ףֵט תַריִמְׁש יד (ןע) גנוטיהדניק

 תֹוקֹוניִּת

 רֹמָׁש ,ףַט רֹמָׁש,ףַטְרַמְׁש יי ןטיהדניק
 תֹוקֹוניִּת

 רֵמֹוׁש ,ףֵטְרַמְׁש רעד (ס) רעטיהדניק

 תֹוקֹוניִּת

 תּודְלִי יד טייהדניק

 ֹותּודְלַיְּב ,תּודְלַּיַה ליִגְּב ודַא זַײװװדניק

 הָליִלְׁש ,םיִרּוטִּפ ,רּוטִּפ יד (ןע) גנוקידניק

 ללָש ,רֵּטַּפ יי ןקידניק

 יֵתּודְלַי דַא שידניק

 ףֶרֶׂש םַסיֵק סָאד (ךע) לדניק

 ָּיִבְרּו הָּיִרְּפ יד (ןע) גנולדניק

 הֹבָרְו הֹרָּפ װי ןעלדניק
 יִקֹוניִּת סָאד (ך) עלעדניק
 םיִדָלְיְזַג רעד (ס) ןטרָאגרעדניק

 הָּיִבְרּו הָּיִרְּפ יד (ןע) גנורעבעג-רעדניק
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 ,הֶׂשֲעַמ יד (ןע) גנולייצרעד-רעדניק

 . הָּיִׂשֲעַמ
 תֶנָמֹוא יד (ס) ןירעִיצרעד-רעדניק

 םיִדָלְי ןֹועְמ יד (ןע) םייהרעדניק

 םיִדָלְי-תַלְגֶע סָאד (ך) עלעגעוורעדניק

 יקֹוניִּת ,יִתּודְלִי ידַא שירעדניק

 תּויִתּודְלִי יד (|) טייקשירעדניק

 רֶקָע ,יִריִרַע ,םיִנָּב ְךּוׂשֲח ידַא זָאלרעדניק
 תּורְקַע ,תּוריִרֲע יד טײקיזָאלרעדניק
 תיִריִרֲע ,הָרָקֲע יד עזָאלרעדניק

 ליג ,אָתּוקְני ,תּוקְנַי יד (}) רעטלערעדניק

 ךַר

 םיִדָלְי קּוּתְׁש רעד זילַארַאּפ-רעדניק

 םיִדָלְי-רַדֲח סָאד (}) רעמיצ-רעדניק
 יִתּודְלִי ,םיִדָלְי לָׁש ידַא שרעדניק

 תיִכְנֹול רעד (}) לַאשזניק

 רֶסיֵק ,ְךֶלֶמ רעד (ן) גיניק
 הָּכְלַמ יד (ס) ןיגיניק

 חֶבְָרַא ,ןָפָׁש סָאד (ךע) לגיניק
 יִרָסיִק ,יִתּוכְלַמ ידַא ךעלגיניק

 דרָׂש ,לֹׂשָמ ,טלָׁש ,ְּךלֶמ װ ןגיניק

 ,הָכּולְמ ,הָכָלְמַמ ,תּוכְלַמ סָאד (}) ךַײרגיניק

 תּוכְלְמַמ

 יֵעְבִט אל ,יִתּוכאָלְמ ,הָׂשָעְמ ידַא ךעלטסניק

 -אל ,תּויִתּוכאָלְמ יד () טייקכעלטסניק

 תּויִעְבִט
 ןֵקֲחַׂש ,רּיַצ ,ןֶּמָא רעד (ס) רעלטסניק

 יִתּונָמָא ,יִתּונָּמֶא ידַא שירעלטסניק
 תּויִתּונָּמֶא יד ({) טייקשירעלטסניק
 ןּוָׁש ,יִנָלּוּבְחַּת ידַא ךעלצניק
 ,תּונָלּוּבְחַּת ,תּופיִרֲח יד ({) טייקכעלצניק

 הָאָצְמַה רֶׁשֹּכ
 ַעֹוניִאְר ,ַעֹונְלֹוק רעד (}) ףַארגָאטַאמעניק

 יִעֹוניִאְר ,יִצֹונְלוק ידַא שיפַארגָאטַאמעניק
 אָּב ,יִדיִתֲע ידַא קיטפניק

 שינעגָאלק -- גנולייצרעד-רעדניק

 לֶזֹוּפ יָנָלְזַּפ ידַא עקָאסיק

 (רעסייק :האר) רָסיֵק רעד (םי) רסיק

 ּוּכְר ,תיִצְמַּת ,רּוצק רעד (םי) רוציק
 גּוּדְגִּד רעד (ןע) לציק

 ְֵּגַדְמ ידַא קידלציק
 םיִגּוּדְִּד ,תּויִרְּג יד ({) טייקידלציק
 גּוּדְנִּד יד (ןע) גנולציק

 גֵּדְגַּד װ ןעלציק

 גד ,ןֶדְמַח יעד (ס) רעלציק
 אָרָק ,תַעַלְּד רעד (|) סעבריק

 ןָוְרַּפ רעד (ס) רענשזריק

 הָאְרִי תיֵּב ,הָּיִסַנְּכיד (סע) ךריק
 ִתּיִסַנְּכ דַא ךעלכריק

 תּוצְמִּת ,רּוצֹק יד (ןע) גנוצריק
 תֶצְמַּת ,רֵצַק װ ןצריק

 הָרֲהְמִּב ,בֹורֵקְּב ,םֶּדִקָהְּב דא ךעלצריק

 ףֶליֵּכ ,ליִּׁשַּכ ,רֵּדְעַמ יד (ס) עקריק

 תֶסֶּכ ,רַּכ רעד (ס) ןשיק
 רָרָּכ רעד (ס) רעכַאמנשיק

 תיִרָּכ סָאד (ך) עלעשיק

 םִיַעֵמ ,יִעְמ ,הָעֵמיד (ס) עקשיק
 יִעְמ ,רֵּוִע יֵעְמ (ס) עקשיק עדנילב --

 םּוטָא

 םיִּקַּד םִיַעֵמ (ס) עקשיק עניד --

 םיִּסַּג םִיַעֵמ (ס) עקשיק-דנע --
 הֹנ ,יִהְנ ,תיִכְּב ,תּוכָּב ,הָניִק יד ({) גָאלק

 ןּונֲאַּמ ,הָקָעְו
 םיִדּורְמַּמ יִכְּב ,יִהְנ ,הָניִק יד (ןע) גנוגָאלק

 תּונְנֹואְתִה

 הָיְלֶא ,הָניק סָאד (רע) דילגָאלק

 תֶנָנֹוקְמ יד (ס) רעטומגָאלק

 ,-לַע הֹכָּב ,הֹהָנ ,דֹפֶס ,ןֵנֹוקיװ ןגָאלק

 ַעֹבֶּת ,ַחְּפִיְתֶה

 םֵעָרְחַה ,ןֵֹולְתִה ,ןֵנֹואְתִהֹײ ךיז ןגָאלק
 תיִכְּב ,הָּיְהִנ ,תּונְנֹואְתִה יד ({) שינעגָאלק !



 עּפַאלק -- קידעגָאלק

 ׁשֶפֶנ רַמ ,לַּד ,לָלְמֲא ,בּולָע ידַא קידעגָאלק

 ןְגֹואְתִמ ,ןֵנֹולְתִמ ,ןֵגֹוקְמ רעד (ס) רעגָאלק

 ַעֵבֹוּת

 םיִרּורְמַּת יִכְּב ,ֵכּב ד (ןע) ַײרעגָאלק

 תֶגָנֹוקְמ יד (ס) ןירעגָאלק

 ןֹורְׁשִג ד (ס) עקדַאלק

 | םיָדיִלְק תֵרּוׁש ;תֶדָלְקִמ יד (ן) רוטַאיװַאלק
 רֵּתְנַסְּפ רעד (}) ריװַאלק

 תּונָרְּתְנַסְּפ יד ליּפש-ריװַאלק

 ,ׁשֹוּקַמ ,דיִלָק ,דֵלְקַמ רעד (|) שיװַאלק

 ענֲעַנְמ
 יאַנְּת ,תיִקּוסִּפ ,הָיָנֶּת ,יאֵנְּת יד (ס) לוזוַאלק

 ּכְֶהְּב דָחָיְמ
 ,יֵעְר-תיֵּב ,ׁשּוּמָׁש"תיֵּב רעֹו (}) טעזָאלק

 דֹובָּכ -תיֵּב ,תּויְחֹונ
 הָלְסַא יד .(ןע) לסיש-טעזָאלק

 ֵּתַמ ,גְוָזַמ ,דֵמְצַמ יד (ן) שטַאלק
 םיִלָבֲח לָׁש תֶלֹסְּפ יד עשטָאלק

 הָסּוס יד (ס) עשטַאלק

 ,םִיַרְגֹוס ,רֵגֹוס ,םַזְבַא עד (ן) רעמַאלק

 . חָח .קֶדָה ,{ } ַחיִרָא
 בֶטֶא רעד (ן) רעמָאלק
 ְךּוּתַי רעד {ס) ןזַײא-רעמַאלק

 קֵּדַה :םִיַרְגּוסְּב רֹגָס וי ןרעמַאלק
 קזָחַה ,קֵבָּדִה ,זַחַאְתַהי ךיז ןרעמַאלק

 לֹוכָיְבַּכ ,ּולֵאְּב וַדַא טשרעּפמָאלק

 קֶדָה ,טָבָח ,םַזְכַאיי (ס) ערמַאלק
 הָּטַמ ,תֹובָא-תיֵּב ,בָא-תֹיַּברעד (ןֶע) ןַאלק

 ,לוק .לָצֶלֶצ ,ליָלְצ רת (ןצ) גנַאלק
 דַה ,עַמֵׁש ,הָעּומְׁש ,ׁשֹּיִקְׁשִק

 ליֵלְצ לָׁש ,יליִלְצ -גנַאלק

 ׁשּוקְׁשִק ,דָהּומ ירא טּפַאהגנַאלק

 יֵלֹוק ,לּולָצ ידָא לוָפגנַאלק

 תּויָלִלְציד (}) טײקלוֿפגנַאלק
 גּוס :הָּתַּכ ,הֵקָלְחַמ :רָמֲעַמיר {})סַאלק -
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 ,תּוגְרָּדְתִה ,גּוּוַס יד (ןע) גנוריציפיסַאלק

 ןּויִמ
 .תֹוקָלְחַמְל רֶּדַס ,ןִיַמ ,גָּוַס יװ ןריציפיסַאלק
 ּוּתְסֶה ,ןִּיַמְתֶה וו ךיז ןריציפיסַאלק
 גּּוְס ,ןּוִיִמ יד (ס) עיצַאקיפיסַאלק
 ִּסַלְק ,יִתָפֹומ ידַא שיסַאלק

 יִדָמֲעַמ ,דָמֵעַמ לָׁש -נסַאלק
 (רפסה תיבב) רּּוַּבִח יד (|) טעברַאנסַאלק

 ִּתְקַלְחַמ ,יִדָמֲעַמ ידַא קיטרַאנסַאלק
 תּויְדָמֲעַמ יד (}) טײקיטרַאנסַאלק

 תֹודָמֲעַמ תָמָחְלִמ רעד (ן) ףמַאקנסַאלק
 יִדָמֲעַמ ידַא קידתוכַײשנסַאלק

 תּויְדָמֲעַמ יד (}) טײקידתוכַײשנסַאלק
 הָּתִּכ רעד ({) רעמיצסַאלק

 ,הָמיֵעְר ,םֶלָה ,הָּכַמ רעד (ּפעלק) ּפַאלק

 ,טּוּבִח ,הָמיֵעְּפ ,הָׁשיִקְנ ,יִחְמ ,ׁשֹוּכַמ

 הָקיִפְּד
 ֶגֹר ,הָּדְרִט ,טּוּבִל רעד (}) טָאּפָאלק

 דֵרְטַה ,ַחֵרֶּטַה ,טֹבָל װ ןעשטָאּפָאלק
 ,ַחֹרָט ,טֵּבַלְתִה יי ךיז ןעשטָאּפָאלק

 7 עֵּגִיְתַה

 ,טּוּבִח ,הָטיִבֲח ,תּומְלַה יד (ןע) גנוֿפַאלק

 ,הָמָעְפַה ,הָמיִעְּפ,הָאיִחְמ ,הָׁשָקַה ,הָקיִפְּ
 קּוׁשְקַׁש ,הָׁשיִקְנ ,הָפיֵקְנ ,הָאָּכַה
 ,קֵׁשְקַׁש ,ַחֵטָה ,םֹלָה ,ׁשַּכַה ,קֹפָּד װ ןּפַאלק

 ָּכַה ,אֹחְמ ,טֹבָח ,םעָּפ ,ׁשֹקְׁשִק
 ִיַפַּכ אֹחָמ ,ףַּכ אֹחָמ ָאוװַארב ןּפַאלק --

 קֶּפַס ,קֹפָס טנעה יד טימ ןּפָאלק -- |
 עַּבְצֶאְּב ףֹקָנ רעגניֿפ יד טימ ןּפַאלק --
 טעֶׁש סיפ יד טימ ןּפַאלק --
 חֵטָה טנַאוװ רֶעֹד ןיא ּפָאק ןּפַאלק --

 לתַֹּּ ׁשאֹר

 רָׂשָּב רּוַּּכ ,הָציִצְק רעֶד (}) סּפָאלק
 ישי

 יי ,םֹוּתְסַׁש.קֵנְׁשִמ יד (ס) עּפַאלק
 ׁשֵּד :רֹוגָס -
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 ,הָׁשיקָנ ,תּוקְּפַּדְתִה סָאד ({) שינעּפַאלק

 קּושְקִׁש
 ףֶרֶטַמ ,טַּבְחַמ ,שיִּקַמ רעד (ס) רעּפַאלק
 םיִרָזְבַא ,םיִריִׁשְכַמ סָאד גַײצעגרעּפַאלק

 ,תּומיִעְּפ ,תּוׁשְקְׁשִקְתִה יד (ןע) ַײרעּפַאלק

 קּוׁשְקִׁש ,ׁשּוקְשִק
 ׁשַעְרַה ,שקָנ ,רֵטְרַט ,ׁשֵקְׁשִק װ ןרעּפַאלק
 (שחנ) הָעְפֶא יד (ןע) גנַאלשרעּפַאלק

 לּועְנַמ רעד (רעסעלש) סָאלשּפַאלק
 יִטָמֹוטֹוא
 אָּתְבַלְּכ יד (ס) עטפַאלק

 חַפָנ תַּדִמ ,םָּיַה תַּמַא רעד (ס) רעטּפַאלק
 הָריִתֲח תַטיִׁשְּב הֹחָׂש װ ןגייל רעטפַאלק
 הָריִתֲח תַּיִחְׂש רעד םּוווש-רעטפַאלק

 ,ׁשיִרָמ ,ץֵע-לּוּב רעד (רעצעלק) ץָאלק

 הָרֹוק
 תַלֲאְׁש ,םָּת תַלֲאְׁש יד (ס) אישקיץָאלק

 יִתּפ

 ,לּולָצ ,רָאֹבְמ ,יקָנ ,ריִהָּב ,רּורָּב ידַא רָאלק

 ,ׁשֶרֹפְמִּב ,ןֹוכָנ לֶא ,ׁשּורֵפְּב ,ׁשֶרֹפְמ ,ןָבּומ

 אָטיִׁשְּפ ,ליִלֲעַּב
 ,תּורְּוַחְתִה יד (ןע) גנורעוו רָאלק

 תּורְּבַּתְסִה ,תּורֲהַּבְתִה ,תּורֲאַּבְתִה

 רַאָּבְתִה ,ַחֵנְעַּפְתִה ,רֵּוַחְּתִה יי ןרעוו רָאלק
 ֵּבְַּסִה
 תַעַּדַה לּולְצ ,יּופָׁש ידַא קיניזרָאלק
 ,תַעַּדַה ןֹויְפִׁש ,תּויִפְׁש יד (ן) טייקיניזרָאלק

 תַעַַּה תּוליִלְצ
 ,ּוּבִל ,הָרָּבְסַה יד (ןע) גנוכַאמ רָאלק

 ַחּונֲעַּפ
 ןּבְלַה ,רֵהְבַה ,רֵּוַח ,רֵּבְסַה וו ןכַאמ רָאלק

 רֹחָּפ ,טֵׁשַּפ ,ןֵּבַל
 תיִנְרַלְק רעד (}) טענרַאלק
 ףּוקָׁש זָמָר רעד טַײדנָא רערָאלק

 הָלּולְצ הָעֵּד רעד דנַאטשרַאפ רערָאלק

 ןָאילק -- שינעּפַאלק

 תּוריִהְנ ,תּוליֵלְצ ,תּוריִהְּב יד ({) טייקרָאלק

 תדָּבְכַמ רעד (ן) שָאלק
 דַעֹומ תיֵּב ,ןֹודֲעֹומ רעד (}) בולק
 ַחֵקִּפ ,ןֹובָנ ,לָכֵׂש לַעַּב ,םָכָח ודַא גולק

 ליִּכְׂשַמ
 ,תּולְּכְׂשַמְתִה ,תּוחְּקַּפְתִה יד גנורעוו גולק

 תּומְּכַחְתַה

 ַחֹּקַּפְתִה ,לֵּכְׂשַה ,לֵּכְׂשַמְתִה וי ןרעוו גולק

 םָּכַחְתִה

 ,תּוחְקִּפ ,הָמָכָח ,לָכֵׂש יד טפַאשגולק
 הָניִּב ,ׁשָפָנ בַחֹר ,תּונֹובְנ

 ףֵלֶט ,הָסְרַּפ רעד (ןע) יולק
 סיִרְפַמ ידַא קיאיולק ,קִייולק

 הֶּלִפְּת-תיֵּב ,ׁשֶרְדִמ-תיֵּב רעד (|) זיולק

 ׁשֶרְדִמ-תיֵבְּב בֵׁשֹוי רעד (ס) רענזיולק

 -תיֵּב ,הָּירְמָּכ ,רֶזְנִמ רעד (ס) רעטסיולק

 םיִריִזְנ
 ,ריִזָנ רעד (רעדירב) רעדורב-רעטסיולק

 חָא
 ִָּסַנְּכ לֵּדְגִמ רעד (ס) םערוט-רעטסיולק

 ,הָריִזְנ יד (ס) רעטסעווש-רעטסיולק
 תֹוחָא

 ,תיִסָסֲע  ,ליִלְמ יד (ס) עקסיולק |

 : הָּירְטֶא
 רֹורְצ ,דָגָא ,הָליִבֲח רעד (ס) קימולק

 לֵּת ,ׁשּוג ,הָמְרֲע רעד (}) ּפמולק |

 ,קּוׁשְקַׁש ,ליִלְצ ,לּוצְלִצ רעד (ןע) גנולק
 תיִנֹופְלֶט תּורְׁשִקְתִה

 ׁשאֹר תּוּלק ,תֵעַּד תּוּלַק ,תּוּלַק סָאד תולק

 ןֹותָא ,הָסּוס יד (ס) עשטַאילק

 םיִלָבֲח לֶׁש תֶלֹסְּפ יד (ס) עשטָאילק

 ,לּועְנַּמַה דַי ,תֶלֶּדַה תיִדָי יד (ס) עקמַאילק

 לּועְנַּמַה ףַּכ
 קָדָה ,טֶבֶח ,םִזְבַא יד (ס) ערמַאילק
 (ץע) רֶדָא רעד (ןע) ןָאילק |



 שיטַאמילק -- עּפַאילק

 ,םַּתְסַמ ,םֹוּתְסַׁש ,קֵנְׁשַמ יד (ס) עּפַאילק
 רֹוגְס

 תֹומְצַע ַחֹמ ,תֹומָצֲע דַׁשְל רעד (ן) קָאילק

 ויְּד םָתְּכ יד (ס) עסקַאילק

 תֶדֶּבְכַמ רעד ({) שָאילק
 תּומְּכַחְתִה יד (ןע) גנולגילק

 םֵּכַחְתִה װ ךיז ןעלגילק

 (הובגו רצ) ץֵע יִלְּד ;ןֹורְׁשִּג יד (ס) עקדילק

 הָּיִרְטִא ,תיִסָסֲע ,ליִלְמ יד (ס) עקסוילק

 לו ,קֶבָּד רעד (ןע) יילק
 קיִבְּד ,יִגיִמְצ ידַא קיאיילק ,קייילק

 ,ףֹטָק ,ףסֶא ,רֹחָּב ,רֹרָּב ,רֵרָּב וו ןבַײלק

 ףֵּטַק
 ,ףֵטֹוק ,רֵרֹוּב ,רֵחֹוּב רעד (ס) רעבַײלק

 ףֵסֹוא

 ,תּוסְּכ ,ׁשּובְל ,דָגָּב ,הָלְמִׂש סָאד (רע) דיילק

 ׁשּוּבְלַמ

 ׁשּובְל ,תֶשּבְלִּת ,הָׁשָּבְלַה יד (ןע) גנודיילק

 הָפָיְל הֹׂשָע :םֶאְּתַה ;ׁשַּבְלַה װ ןדיילק

 ׁשֵּבַלְתִה יי ךיז ןדיילק
 -תֶׁשֶרְבִמ יד (טשרעב) טשרַאברעדיײלק

 םיִדְָּ
 ןָחָּתְלִמ רעד (ס) רעטיהרעדיילק

 בֵלקַמ ,בָלֹוק רעד (ס) רעגנעהרעדיילק

 הָחָּתְלִמ יעד ({) רעמיצרעדיילק

 םיִדָגְּב-ןֹורֲא יד (קנעש) קנַאשרעדיילק

 גּוח ,לָּבְגִמ (םישנא) גּוח סָאד (ךע) לזַײלק

 ּוגָס יִנְָּרַק
 (םישנא לש) רֹּוגָס גּוח לָׁש ידַא קידלזַײלק

 תֶלֹּכַמ תּונֲח ,תּונֲח יד (}) טיילק

 ָּנַטְק תּונֲח סָאד (ךע) לטיילק

 ,ריִעָז ,טֶעּומ ,ְךּומָנ ,טֹועָּפ ,ןָטָק ידַא ןיילק

 ִנּונְטִק
 ריֵעָז -ניילק
 ןֶגרִּב -ריֵעָז רעד (ס) רעגריבניילק

 יִנָּגְרִּב ריִעְז ידַא ךעלרעגריבניילק |

 -ריִעְז יד (ן) טייקכעלרעגריבניילק

 תּונגְרַּב
 טֶרֶּפ ,תֹועָמ סָאד טלעגניילק
 תּונְוְנֶח רעד לדנַאהניילק

 םיִטּוטַאַז סָאד גרַאווניײלק

 ךֶרֶע-לק ,לֶז ,ןֶטֶק ,ןֹטְק ידִא קיטרעווניילק

 תּולָז ,תּונְטִק יד (ן) טייקיטרעווניילק

 אָניִטְק ,רַעְרַעְז ,ןַטְנַטְק ידִא קישטניילק
 רַסֲח רֶבָּד ,טּועֶּפ רָבָּד יד (}) טייקיניילק

 בֹוטְרִק ,תּוטיִעְּפ ,תּונטק ,ְךֶרֵע
 ִסָּנַנ ,סֶּנַנ ידא קניניילק

 םיִּנַטְק םיִּכַּפ צמ ןטייקיניילק

 ִנָטְִּח ,ןֶטְּטַח,לָז ,ינּונְטַק ידִא ךעלניילק
 ,תּונָטְּטַח ,תּויִנּונְטק יד ({) טייקכעלניילק

 תּויִנֲע יִקּוּדקִּד
 כְנַה ,הָנָטְקַה יד (ןע) גנוכַאמ ןיילק

 מַה ,ןֵטְקַה יי ןכַאמ ןיילק
 (חרפ) תיָנְרָּפִצ סָאד (ך) עלעגענ-ןיילק

 קיִּנַי ,טָק ,(היח לש) דָלֶו סָאד סניילק

 (רטסא) הֶּנַטְּקַה הָלְגֲעָה רעד רעב רעניילק

 (רטסא)ּׁשֵיַע-ְָּב רעד ןגָאװ רעניילק
 תּוטיִעְּפ ,תּוריִעְז ,תּונְטַק יד (}) טייקניילק

 ןאֹצ יד עדַאטסניילק

 הָנֹצ יד ךיפניילק
 תיִרּוּדִּב תּונָּמֶא יד טסנוקניילק
 ,ַחֹמ-תּורָצ יד (}) טײקידלּפעקניײלק

 | ןיִחֹּמַה תּונְטִק

 יִתָרָיֲע ,יִנָּתְרִק ידַא קידלטעטשניילק

 תּונָּתְרַק יד (}) טייקידלטעטשניילק

 ןֶלֹוק ,קֶבָּד רעד רעטסַײלק
 ׁשֹורְבִמ רעד (ןע) לזנעּפרעטסַײלק

 ןֶסְרִמ ,רָּבִק רעד ןעַײלק
 הָריַוֲא ;ריִוֲא גָזָמ ,םיִלְקַא רעד (}) טַאמילק

 יִמיִלְקַא ידִא שיטַאמילק

 הָכ
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 גּוּזִמ ,םּולקֶא יד (ןע) גנוריזיטַאמילק
 ריִוֲא

 ריִוֲא גֵּזַמ ,םִלְקַא װ ןריזיטַאמילק
 הָגְסִּפ ,איִׂש רעד סקַאמילק

 ,לּוצְלִצ ,ׁשּוקְׁשק ,שיק רוד (}) רעּפמילק
 קּושקְׁש

 לֵצְלַצ ,קֵׁשְקַׁש ,ׁשֵקְׁשִק יי ןרעּפמילק

 הֶדֵתְי ,דֵתָי רעד (סע) ןילק

 דָּתִיְמ ידַא קיטרַאנילק

 ('וכו חוליג-ןיכס ,ןיכס לש) בֵהַל רעד (ןע) גנילק

 יִּכְַּבׁש יִּתְכַּמַמ קֶלֵח סָאד (ךע) לגנילק
 ןֵּפְלַט ;ׁשֵקְׁשִק ,ללָצ ,לֵצְלִצ װ ןעגנילק
 (רופיצ) ןֹוקְרַי רעד (ס) רעגנילק

 ׁשּוקְׁשֹק ,לּוצְלִצ יד (ןע) ַײרעגנילק

 (תועמ) םיִלְצְלַצְמ צמ סרעגנילק

 הָקיִניִלְק ,הָאָּפְרִמ יד (סע) קינילק
 יִניִלְק ,הָאָפְרִמ לֶׁש ידַא שינילק
 דַתָיְּב קֶּזַח ,דֵּתַי יו ןעווענילק
 חֹוקָל ,הָנֹוק רעד (}) טנעילק

 תֹוחֹוקְּלַה לַהְק יד ({) רוטנעִילק
 (קרח) תיִצְרַק רעד (סע) שטשעילק

 טֶבָח ,םֵזְבַא רעד (}) סּפילק

 (העד השֶא לע) אָּתְבַלְּכ ,הָּפְלק יד (ס) הּפילק

 הָירְטִא ,תיִסָסֲע ,ליִלְמ יד (ס) עקצילק

 תֶלְּדַּבְתִמ הָרּובֲח ,הָרּובֲח יד (ס) עקילק

 רּורַּב ,יּוּכְז ,קּוּלָס רעד גנירילק

 ןיִקּולְס-תַּכְׁשִל סָאד (רעזַײה) זיוה-גנירילק

 לש) ביִטְגִנ ,תיִנְבַּת ,הָפּולְּג יד (ס) עשילק
 (םולצת

 רֶרָא ,הָרֲאְמ ,הָפָצְק ,הָלֶלְק יד (ס ,תו) הללק
 רֵבָח ,ןֵּגַנְמ רעד (םירָאמזעלק) רעמזעלק

 תֶרֹמְוַתְּ
 סֵּפַטְמ חַמֶצ סָאד (|) סקיוועגרעטעלק
 לצא) תֶנְקֹונְק רעד (ס) רעפַײרג-רעטעלק

 (ספטמ חיש

 לצעלק -- גנוריזיטַאמילק

 ,תּוכְּבַאְתִה ,סּוּפָט יד (ןע) גנורעטעלק

 הָלָפְעַה
 סֵּפַט װ ןרעטעלק

 הָחּולְׁש יד (ן) גַײװװצרעטעלק

 סֵּפַטְמ ;יִרּורֲהַּס רעד (ס) רערעטעלק

 ,הֵקָע ,הָקּועְּת ,הָקָיִחְּד רעד (ןע) םעלק
 קֹוצָמ ,הָקָעּומ

 הָביִאְּד ,הֶׂשיִגְנ ,הָקּוצְמ יד (ןע) גנומעלק

 ,רַעַצ ,אֵּכַּד ,רֵצָה ,קֵעָה ,קֵצָה װ ןעמעלק

 טבָצ

 בֵצָעַה ,רֵעַטְצִה װ ךיז ןעמעלק

 ,ׁשֶפֶנ-תַקָע ,הָקּוצְמ יד (ן) שינעמעלק
 רּוּסִי ,הָקּוצ ,ןֹובָאְּד ,הָביֵאְּד

 זַחֲאַמ :הָביִלְּכ רעד (ס) רעמעלק

 (קרח) תיִצְרַק יד (|) ץנַאװרעמעלק

 ,זָחֲאַמ ,קֶדָה ,קֵּדַהְמ סָאד (ךע) לרעמעלק

 םִיַטָּבְצִמ ,תיִנָצְחַל ,בָטֶא
 ןֶטק רֵתֹוי (ןיילק-מ) ידַא רענעלק

 תּונְטַקְתִה יד גנורעוו רענעלק
 ןֵטִקְתִה יי ןרעוו רענעלק

 הָקָּבְדַה ,הָקיִבְּד יד (ןע) גנוּפעלק

 גיִמָצ ,קֵּבַּדִמ ,קיִבְּד ,יִגיִמְצ ידַא קיּפעלק

 תּוקיִבְּד ,תּוגיִמְצ יד (ן)טײקיּפעלק

 ֶּלַק הָׁשיקְנ ,הָלַק הָחיִפְט סָאד (ךע) לּפעלק
 שֶּלַח ׁשקָנ ,ׁשֶּלַח ַחֹפָט װ ןעלּפעלק
 ֵּבִּד ,קֹבָּד װ ןּפעלק

 גֵּמַטְּצִה ,קֵבָּדִה װ ךיז ןּפעלק

 ןֶלֹוק ,קֶבָּד סָאד (רע) ץכעּפעלק

 הֵקַּבְדַמ סָאד (ךע) לרעּפעלק
 קֶבָּד-רַיְנ טְרָס יד (רעדנעב) דנַאברעּפעלק
 הָקַּבְדַמ רעד (ןע) לטעצּפעלק
 "ָברֹב" ;(תיבחמ שרק) דּומִל יד (ס) עקּפעלק

 (שארב)

 ,בקָע ,הָבִרְזִמ ,תֶפֹּכ סָאד (ךע) לצעלק

 שיִׁשָג הָיִּבִק ,הָוְׁשַא



 גנוינק -- קעלק

 םּוהְז ,ֹויָּד םָתָּכ רעד (ס) קעלק

 (יד ימחכ) גֹפֶס ;קיֵּפְסַמ הֹיָה ,קֵּפְּסַה וי ןקעלק

 גָּפְסַמ רעד (ס) רעקעלק

 גֹופְס-רַיְנ ,גָפֹוס-רֶיָנ סָאד ריּפַאּפקעלק

 ֹויְעַר ,הָביִׁשֲח ,רּוהְרִה רעד רעלק

 םיִרָמְּכַה רָבָח ,הָרּומְּכ צמ/רעד רעלק

 הָביִׁשֲח ,הָבָׁשֲחַמ ,רּוהְרַה יד (ןע) גנורעלק

 הָּנִהְּכ לָׁש ידַא לַאקירעלק
 היָה ,רֹבָס ,הֹגָה ,רֵהְרַה ,בֹׂשָח יי ןרעלק

 הֵּמַד ,תַעַדְ
 ַּנ.ְךֵּכַז רֵהֵט ,רֵהַּב יי ןרעלק
 רעד (ס) רעטעמָאליק=מ"ק

 רֶטֶמֹוליק=מ"ק
 אָמְסיִּלַט ,ַעיִּמַק יד (ס) עימק

 ןָצְּמִק רעד (םי) ןצמק
 תּונָצְּמַק יד (}) תונצמק

 םּוׁש רעד לבָאנק

 תיִּסַח סָאד (}) סנירג-לבָאנק
 הָאְנִק יד האנק

 יֵנָתֲאְנִק דַא קידהאנק
 תּואָּנַק סָאד תוָאנק

 יאַּנַק רעד (ם) יָאנק

 קּודָא ,יאַּנִק ידַא ׁשֵיָאנק

 םֶצֵע רעד (ס) ןכָאנק
 תֵקָרְפַמ רעד (רע) דילגנכָאנק

 תֹומָצֲַע קָבָּד ,תיִּפְקִמ רוד םַאלנכָאנק

 ,תּוַצָצֹוּפְתִה ,ַחּוצְּפ :לָׁש לֹוק רעד (}) לַאנק
 יִמֹאָתְפּו דַח לֹוק לָכְו טֹוׁש ,הֵּיִרְי

 (ליונק האר) ְּךַבְס ,תַעַּקְּפ רעד (}) לָאנק

 ץּוצָּפ ,יִרָי ,הָעיִקְּב ,ַחּוצִּפ יד (ןע) גנולַאנק

 ַחּוִצֶּפ :לָׁש לֹוק ַעֵמְׁשַה ו ןלַאנק

 דַח לֹוק לָכְו ,טֹוׁש ,הֵּיִרְי ,תּוצְצֹוּפְתַה

 יֵמֹאְתַפּו

 ץיִצ ,טֶבָנ ,הָקיִּפ ,ןָצֵנ ,בַא רעד (ן) ּפסָאנק
 בּולְבִל ,הָטָנֲח ,טְנָח יד (ןע) גנוּפסָאנק

 הדת =
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 ץִצָה ,ַחֹמְצַל לַחָה ,ץֶנָה יי ןּפסָאנק
 ,רֶעְזִמ ,םּועְז ,לַּד ,טָעּומ ,טַעְמ ידַא ּפַאנק

 םָצְהַצִמ
 זָחֲאַמ ,הָקָיְּפ ,רֹוּתְפַּכ רעד (ּפענק) ּפָאנק

 ,הָקְבִא ,קֶבֶא רעד (רעכעל) ךָאלּפָאנק
 הָאָלּול

 ,רֶסֹח ,תּולַּד ,םּוצְמִצ יד (|) טײקּפַאנק

 רֹוסְחַמ

 ץַעַנ ,הָציִחְל רֹוּתְפַּכ יד (ס) עקּפָאנק

 בֵקָע רעד (ןע) לפַאנק

 חּוצְּפ ,הָעיִקְּב ,יִרָי ,ץּוצְּפ רעד (}) קַאנק

 ,תֹויְרִי ַעֵמְׁשַה ,ץּוצְּפ ,יִרָי יד (ןע) גנוקַאנק
 תֹויַצְצֹוּפְתֶה

 טֹוׁש לָׁש לֹוק ַעֵמְׁשַה ,ץֵצֹוּפ ,ַחצַּפ ײ ןקַאנק

 ןָחְצַּפ סָאד (ךע) לסינקַאנק

 תַחַא הָּכַמְּב ,קֵלְקַלֲח ידַא קידעקַאנק
 לֹוכָי לֹּכ ׁשיִא ;ַחֵצַפְמ רעד (ס) רעקַאנק

 הָעּוצְר ,בֵלְגַמ ,טֹוׁש רעד (}) טונק

 טֹוׁשְּב ,בֵלְגַמְּב הֵקְלַה ,ףֵלְּצַה יי ןעוועטונק

 הָליִתְּפ ,ליִתְּפ יד (ן) טיונק

 טַחֹמ יד עשזַאסטיונק

 (קשנב) תיּתְצ רעד (ס) רעדניצטיונק

 רּוּדַּכ ,הָלְלֹוּד ;ַעיִקְּפ ,תַעַקְּפ יד (ן) ליונק

 (םיטוח ,גלש לש)

 הֹׂשָע ,הֶלָלֹוּד הֹׂשָע ,תַעֵקְּפ הֹׂשָע יי ןליונק

 - (םיטוח ,גלש לש) רּוּדַּכ

 (םיננע ,ןשע) רֵּמַּתִה ,לֵּתַּפְתִה װ ךיז ןליונק

 הֵּקִּפ ,הָאָלּול ,תֶפָּכ ,דָגָא ,רֶׁשק רעד (|) ּפונק

 (ונ ץע) הָציִקּוּב רעד (רעמייב) םױבּפונק
 רֵמָרַמְתִמ ,ןֵטֹור ,ןֵגֹור רעד (}) רונק

 הְָגִרְּב רֵּבַּד ,ןגָר ,ןֹטָר י ןערונק

 הָבּוכְר ,בּוקְרַע ,הָּכַּכְרַא ,ְֶּרֶּב יד (ןע) ינק
 ַעֵרְכַה יי ינק יד ףיוא ןלעטש --
 ;הָסיִרְק ,הָעיִרְּכ יד (ןע) גנואינק ,גנוינק

 ַהָדנְס
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 הֶציִבֲח ,ץיִבָח ,הָּתְפִּכ סָאד (ךע) לדיינק
 הָליִתְּפ (טיונק -מ) סָאד (ךע) לטיינק

 ,הָטיִמְק ,טֶמֹק ,טֶמָק ,לָפֵק רעד ({) שטיינק
 ךֶעֵמ
 לּוּפק; ןָּתִנ ,טימָק ידַא רַאבשטיינק

 ְךֹעֶמ ,טֵּמֹק ,לָּפַק װ ןשטיינק

 טּמַקְתִה ,לָּפַקְתִה װ ךיז ןשטיינק

 תּוכְּבַאְתִה יד (ןע) גנוכעלַײנק
 ןּוא ,הָפָפָל (ליונק-מ) סָאד (ךע) לכעלַײנק

 תַחַׁש ,ןֵק ,רח יד (ס) עיינק

 הָטיִבְצ ,טּוּבִצ יד (ןע) גנוּפַײנק

 טבצ װ ןּפַײנק

 חזְרַמתיּב ,הָּתְׁשִמ-תיֵּב יד (ס) עּפַײנק
 הָוֲחַּתְׁשִה ,דֹגָס ,ּךֶרֶּב ַעֹרָּכ י ןעִינק
 הָתְצִמ רעד (ס) רעצנַאּפ-ןעינק

 הָמיִרְצ ,הָסיֵבְצ רעד (ן) ּפינק
 רֶלֹוא רעד (ס) קיּפינק

 בֶרֶּנַּבןֹוכָּסִח ;הָטיִבְצ סָאד (ךע) לּפינק

 (םיקרפב) קֵקְּפ ,קֵקָּפ סָאד (ך) עלעּפינק

 הָיְוֲַּתְׁשִה ,הָאְוֲחַּתְׁשִה יד (ןע) גנוקינק
 ךְֶּב ַעֹרָּכ ,הָוֲחַּתְׁשִה יי ןקינק
 הָדיִגְס ,הָּדִק רעד (}) סקינק
 ,הָדיִגְס ,ְּךֶרֶּב תַעיִרְּכ יד (ןע) גנוסקינק

 הָיוֲחַּתְׁשִה
 ְךֶרֶּב ַעֹרָּכ ,דֹדָק ,הֹדק יי ןסקינק

 הָּתְפַּכ רעד (סע) שינק

 סָנְק רעד (}) סנק

 ןיִסּורָא-תַּדִעְס רעד (}) לָאמ-סנק
 | סנק ײ ןסנק

 ךֹורֲעַמ סָאד (רע) טערבטענק

 הָצְרִק ,הָׁשיִל יד (ןע) גנוטענק

 ׁשֹולָמ יד (ןע) ןישַאמטענק
 סֹסֶע ,הֹסָע ,ׁשּול װ ןטענק

 ׁשֵּיַל רעד (ס) רעטענק

 ןִק ,רֹוח ,תֵַחַׁש יד (ס) עיענק

 טײקיטַײזנגעק -- לדיינק

 דָבֲע רעד טכענק

 עָנְכִנ ,דָּבִעַׁשְמ ,יִתּודְבַע ידַא שיטכענק

 ,תּודְבַע ,דּוּבְעַׁש יד (|) טפַאשטכענק

 ְךרֶּפ תַדֹובֲע
 לסְרק ,סֶפֹא סָאד (ךע) לכענק

 תיִלָסְרַק רעד (רעדנעב) דנַאבלכענק
 הָכָרְרַה ,דּומְל יד (ןע) גנולענק

 ְךרְדַה ,דֵּמַל װ ןלענק

 דֵּמַלְמ רעד (ס) רעלענק
 רֶָטְׁשִּמַה לָׁש ׁשיִא ;רֹוּתְפַּכ סָאד (ךע) לּפענק
 ףֵרְפַמ רעד (ס) רעלופשלּפענק

 הָעָר הָׁשֶא ,אָּתְבַלְּכ יד (ס) עּפיטנַאסק

 תיִׁשֹוּקַמ רעד (ןע) ןָאפָאליסק

 תֶרֹּדַּכ רעד (ןע) לגעק

 תֶרֹּדַכְּב קֵחַׂש װ ןעלגעק

 תֶרֹּדַּכ-קַחְׂשִמ יד ליּפשלגעק

 דּוּגְנְּב ,תַּמִעְל ,לּומ ,דֶגּנִמ ,דֶגָנ ּפערּפ ןגעק

 ֶגנ ִּדְגִנ "ןגעק |
 דָגְנְּכָׁש ,לּוּמִמ ,לּומ רעד (ס) רעביאנגעק

 ְִּגִנ ,דָגָנִּמָׁש ,לּומ ידַא קידרעביאנגעק

 הָדיִמֲע ,דֵגָנְּכֶׁש דַּצַה ,דּוּגְנ רעד דנַאנַאנגעק

 הָריִתְס ,תֶנָיֹוע

 לָש ,ףֶּתַׁשְמ ,יִדָדֲה ידַא קידנַאנַאנגעק
 ןיִלְמֹו
 תַעָּפְׁשַה ,תּויִדָדֲה יד (}) טײקידנַאנַאנגעק

 ןיִלְמֹוּ
 תאֵרְקִל ּךלָה װ ןייגנגעק

 לקְׁשִמייּוּוׁש ,יִּדְגִנ לֵקְׁשִמ יד (ן) גָאװנגעק

 יַוֲה ,הָוה ןַמְז ,הָוה יד (}) טרַאװנגעק

 הָוה ןֵמְז לׁש ,יִחְכֹונ ידַא קיטרַאוװנגעק

 הָוה ןֵמז ;תּוחְכֹונ יד ({) טײקיטרַאוװנגעק

 .ֶפֵהְל .ְּךֶפָה .ּךֶפֵה ,ְךּוּפִה רעד (ן) ץַאזנגעק
 הָריִתְס ,דּוּגִ

 יִדָדֲה ידַא קיטַײזנגעק
 ןיִלְמֹוּג ,תּויְדָדֲה יד (}) טײקיטַײזנגעק



 ךעלטנעק -- ךעלצעזנגעק

 יִּבְטָק ,דָּגִנִמ ,יִדּוגִנ ידַא ךעלצעזנגעק

 יִפּולְח ,יִּכְפַה
 ,תּיִּדְִנ ,הָריִתְס יד ({) טייקכעלצעזנגעק

 תּייִּכְפַה ,תּויִּבְטַק ,ףּוּלִח

 ןּועָט ,רּועְרִע ,רָעְרַע ,רֶרֵע יד הנעט-ןגעק

 ּדְְנ
 דֶגָנְּכָׁש םַס ,ןדְגֹונ סָאד (ןע) לטימנגעק

 "רַב ,ביִרֵמ ,ביִרָי ,דֵּגַנְתִמ רעד (ס) רענגעק

 אָּתְגִלְּפ
 קּולָח ,יִּדְגִנ ,דֵּגנְתִמ ידַא שירענגעק

 תּויִּרְגִנ ,תּודְּגַנְתִה יד (}) טייקשירענגעק

 תּויִדְִנ ,תּודְּגַנְתִה יד ({) טפַאשרענגעק

 ,םִמֹוּד ,רָבָּד ,ץֶפֵח רעד (}) דנַאטשנגעק

 הָיְגַס ,אֵׂשֹונ

 ,הָריִתְס ,דּּגִנ ,תּודְּגַנְתִה רעד לעטשנגעק

 תֶדּגְנִּת ,דגָנְּכָׁש דַּצַה
 םֵמֹוקְתִמ ,דֶּגַנְתִמ ,דיִמָע ידַא קילעטשנגעק
 ,תּודְּגַנְתִהַה ַחֹּכ יד ({) טייקילעטשנגעק

 הָדָמְתַה ,הָדיִמֲע רֶׁשֹּכ
 לּומ הֶז דַמֲעַה ,תֶּמַע ,לֵּבְקַה יי ןלעטשנגעק

 הֵז
 ,רֹרָע ,-לַע קֹלָח ,דֶּגַנְתִה יי ךיז ןלעטשנגעק

 בֵרָס
 הָיְלִּסַה תַפְׂש יד (ס) ערדעק

 טֵרְמַמ סָאד (ךע) לסערּפערדעק

 הָניִבְּג רעד (ן) זעק

 ןֵּבְגַמ רעד (ס) רעכַאמזעק

 ץֹורֲחַמ רעד (ס) רעסעמזעק

 הָנָּבְגִמ יד (ןע) םָארקזעק

 תֶכֶּסַּמַה ׁשֶפֶנ ,הָאָּתְׁשַה ,יִתְׁש יד (ס) עטעק
 ריִנ יד (ןע) םַאר-עטעק

 תיִחָּבַט יד (ס) ןיכעק
 םַטַּפ ,טַעָלַה ,קֵּנּפ װי ןעלכעק

 ַעל יד לעק

 (לנע) טֵלָמַה ,טֵלַמ װ ךיז ןבלעק

 ן
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 לֶגַע רַׂשְּב סָאד סנרעבלעק

 ֵגֶצ ,הָּנִצ ,הָרָק ,רק יד טלעק
 הָרּוּפ ,תַּגַה-תיֵּב ,בֶקָי רעד (ס) רעטלעק

 ףֵּתַר ,בֹקי װי ןרעטלעק
 תֶרֹמְרַמְס רעד רעדיושטלעק

 ףֵרְגַמ ,םיִדָּיַס-ףַּכ יד (ס) עינלעק
 ןֹולְגֲעָה בֵׁשֹומ יד (ס) עינלעק
 ןֹולֹוק-יִמ סָאד רעסַאװ שינלעק

 שיִּגַמ ,לּיַּד ,רַצְלֶמ רעד (ס) רענלעק

 לּויּד ,תּורָצְלִמ יד (ן) טייקשירענלעק
 ףֵּתְרַמ תַמֹוק ,ףֵּתְרַמ רעד ({) רעלעק

 יִפְּתְרַמ -רעלעק
 ֹופְּתְרַמ סָאד (ךע) לרעלעק

 ףֵּתְרַמ תַריִּד יד (}) בוטשרעלעק

 ץּוּפִנ ,ףּוצְרִק :הָקיִרְס יד (ןע) גנומעק

 לָּמַּג רעד (ןע) למעק
 (לוגנרת לש) תֶלֹּבְרַּכ ;קֶרֶסֵמ סָאד (ךע) למעק

 טיִבָע רעד (ןע) לטָאזלמעק

 ,טָּפַנ ,ץֵּפִנ ,ףֵצְרִק :קֹרָס ,קֶרָס װי ןעמעק

 סָּפַנ

 ץָּפַנ :קֵרָסְמ רעד (ס) רעמעק

 דֹודָמ ;הָרּוגְמ ,ןֵק ,אָּת סָאד (ךע) לרעמעק

 הָנָשְיַק ,הָנֲחַמ יעד (ן) ּפמעק
 ןֹויִא יד (ס) עּפמעק

 ַחְצַנְתִה ,קֵבָאֵה ,םֵחָּלִה ,םֹחָל יי ןפמעק

 - ׁשְֵַּתִה
 הָמָחְלִמ ׁשיִא ,םָחֹול רעד (ס) רעפמעק

 טעראר

 הָמיִחְל
 הקְרְסַמ יד ({) לוטשמעק

 ּוּכ ,סֶּפְלֶא ,תֵקָצַמ סָאד (ךע) לדנעק

 ּולָּג ,רּורָּב ,טֵלֹוּב ,הָאְרָנ ידַא קיטנעק

 יִתּודיִדְי ,טּוׁשָּפ ,ריִּכַמ ,רָּכִמ ידַא ךעלטנעק
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 ,הָעיִדְי ,תַעַּד ,תּוּיַחְמִמ סָאד (}) שינעטנעק

 הָמְּכָח ,עדָי
 תּודיִדְי ,הָבְרִק ,הָרָּכַה יד ({) טפַאשטנעק

 רֶסיֵק ,ְּךֵלֶמ רעד (ן) גינעק
 הָּכְלַמ יד (ס) ןיגינעק

 תֶבְָרַא ,ןָפָׁש סָאד (ךע) לגינעק
 יִרָסיִק ,יִתּוּכְלַמ ידַא ךעלגינעק

 דרָׂש ,לֹׂשָמ ,טלָׁש ,ּךלֶמ װ ןגינעק

 ,הָכָלְמַמ ,תּוכְלַמ סָאד (}) ךַײרגינעק

 תּוכְלְמַמ ,הָכּולְמ

 עֹדָי ,ַעֹדָי ,רָׁשָכִמ הֹיָה ,לֶגֶסִמ הֹיָה ײ ןענעק
 ךיֵא

 ָגִֶמ ןָעדִ ,הָחְמִמ רעד (ס) רענעק
 הָאֵלְמ הָקָזְחַה ,סּונְרִּפ טסעק ןסע ,טסעק

 (ונתוח לש ותיבב ןתחל)

 (ירפ) ןֹומְרַע יד טסעק

 ;הָסְפִק ,זָגְרַא ,הָבֵּת סָאד (ךע) לטסעק

 ְָּרַאְּב אָּת :תֶצָּבְׁשִמ

 ןיִדָע ,הָפָי ,אָלְפִ ,ןיִצִמ דא ךעלטסעק
 יי
 ץֵּבַׁש י ןעלטסעק

 ץֵּבְׁשַּת סָאד (ן) שינעטער-לטסעק
 (ץע) ןֹומְרַע רעד (רעמייב) םיובנטסעק

 ןּותָנ דֶלָי סָאד (רע) דניקטסעק

 תּוסּפֹורְטיִּפאְל

 ראָיְלּומ ,תֵחַּלַק : אָדּוּד ,דּוּד רעד (ןע) לסעק
 ,תֶלֹּבְרַעְמ רעד (רעבירג) בורגלסעק

 -  לָּפְרַע ,תֵחַלק
 דֶּוַּד רעד (ס) רעכַאמ-לסעק

 ףּה ,ןָפְִּת ,דּוּדַה ףֹוּת יד (ן) קיוּפלסעק

 הָפיִרֲע יד (ןע) גנוּפעק

 ,סָלֹוק ,ַחּוּפַּת ;תֶרָתֹוּכ סָאד (ךע) לּפעק
 ('וכו לקמ ,הכיס לש  ׁשאֹר

 ףֵקְרַק ,ףֹרָע יי ןּפעק
 הָנֹולְגִׁש ,לֶגֵׁש ,שֶגְליִּפ סָאד (רע) בַײװסּפעק

 ךעלרעּפרעק -- שינעטנעק

 הָלּותֲח לָׁש ,יִלּותֲח ידַא שיצעק |

 לּוּתְלַתֲח סָאד (ךע) לצעק

 (םילותח) טֵלְּמַה ,טֵּלַמ װ ךיז ןעלצעק

 םֵּגְמַּג װי ןעצעקעק

 הֶּיִטְנ ,הָנְפִמ ,תיִנְפַּת ,הָּיִנְּפ רעד רעק

 רֵּקִע : בֵל ,הָניֵעְרּג ,ןיִעְרַּג יד ({) רעק

 הָניִסְרַח ,סֶרָח יִלְּכ ,הָקָיִמְרִק יד קימַארעק
 טְפַנ רעד ןיסָארעק |

 סור עבטמ) לֵּבּור סָאד (ך) לברעק

 תיִּלַסְלַס ,לֵסְלַס סָאד (ך) עלעברעק

 םיִפָלְק קַחְׂשִמ סָאד לטרעק

 זּול ,הָניִעְרַּג ,ןיִעְרַּג סָאד (ךע) לרעק

 הָּבִסְמ ,ףָׁשָנ סָאד (ךע) לשעמרעק

 ;בֵל ,זּול ,םיִניֵעְרַּג ,ןיִעְרַּג רעד (רע) ןרעק

 רֵּקִע

 אֵטאַט ײ ןרעק

 ,בֹבָס ,בֵסָה ,ְךֹפָה ,הֵּטַה ,-ל הֹנָּפ יו ןרעק

 הֵּנַׁש

 ּוַּכְתִמ הֶיָה ,לֹכָי היה װ ןרעק

 ךיְַּׁשִה י ךיז ןרעק
 יִריִרְׁש ,קָצּומ ;יִניִעְרַּג ידַא קידנרעק

 ,טְרֹק ,הָניֵעְרִּג ,ןיִעְרַּג סָאד (ךע) לדנרעק |

 ֵרָּפ הָָנֲע ,הָָנֲע |
 ןֶעְרִגְמ ידַא ַײרפנרעק

 ;הֵנְּפַה ,ְּךֵרָדַה ,ןִוְכַה ,ּוַּכ יי ןעווערעק
 ַחקַּפ |

 ;ןִוְכַמ :הָגֲהַה לֵּגְלַּג רעד (ס) רעווערעק

 יאַּגַה

 תֹובֹוחְר הֹּקַנְמ ,ןֶרֶצֵח רעד (ס) רערעק

 תיִנְפַּתַה תַּדַקְנ רעד 60 טקנוּפרעק

 ;הָּיְוְּג ;םָצֵע ,םֶרָּג ,ףּוג רעד (ס) רעּפרעק

 םיִׁשָנֲא רֶבָח
 ףּוִּגַה ןּוּסִח יד (ןע) גנוטרַאה רעּפרעק |

 ףּוּגַה ןֵּסַח װי ןעוועטרַאה רעּפרעק

 יִמְׁשַב ,יִנָׁשּוח ,יִנָפּוּג דא ךעלרעּפרעק |



 עיצַאטס-טפַארק -- טפַאשרעּפרעק

 ,םילהנמ לש) רָבָח יד ({) טפַאשרעּפרעק
 ('וכו םיצעוי

 תֹואָרְטִל 120 רעד (}) ץרעק

 סיִּכ יד (ס) ענעשעק

 סָיַּכ רעד (םי) בנג-ענעשעק

 ֶדֶּפַק רעד (םי) ןדּפק
 ָנָדְּפַק ידַא שינדּפק
 בַצַק רעד (םי) בצק

 אָבְרֹוע ,בֵרֹוע יד (ןע) ָארק

 ןָטְרַס רעד (ן) בַארק
 ןֹורְּוַצ ,ןֹוראָּוַצ רעד (ס) ןגַארק

 הָביִנֲע רעד (}) טַאװַארק

 דָלֹח ,תֶרָּפְרַפָח רעד () טָארק
 לֶקְנִק ,גֵרֹוס יד (ס) עטַארק

 גֵרָס יװ ןעװעטַארק

 ַעֹל רעד (ס) רעטַארק

 לֹחָז װ ןעקשטָארק

 ,תּוטְטֹומְתִה ,תּוקְּסַרְתִה רעד (ן) ךַארק

 ןּבְרָח ,קּוּסִר
 ,תּוקְּסַרְתִה יד (ןע) גנוכַארק

 תּוטְטֹומְתִה

 ןְליִמַע רעד לַאמכָארק
 יָנָליִמֲע ידַא קילַאמכָארק

 ןֵלֶמַע י ןעלַאמכָארק

 ץֵּפַנְתִה ,טֵטֹומְתִה ,קָּסַרְתִה ײ ןכַארק
 םיִסיִסְרַל

 תַבָנְרַא ,ןָפָׁש רעד (סע) קילָארק
 תּונֲח יד (ןע) םָארק

 יִזּורָּכ ,הָתָסֲה תּורְפֶס יד (ס) עלָאמַארק

 הָתָסֲה
 לֹע ,לָסֵא צמ סעלשימָארק

 תיִוֲע ,ץֶוָּכ ,ץֶוֶכִמ רעד (ן) ּפמַארק
 ,ןָרּוגַע : הָפּוגָמ זרָּב ,זֶרָּב רעד (ןע) ןַארק

 הָּתְׁשִּג ;רּוגָע

 םָתָס סָאד (ךע) לדנַארק
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 ,דָיָל דַּיִמ רֵבֹוע ,רֵחֹוּסַל רֵבֹוע ידַא טנַארק

 ןּומָא
 הָריִבֲע ,רֵחֹוּטַל הָריִבֲע יד (}) טײקטנַארק

 ןּומָא ,דָיָל דָּיִמ
 ,הָרָטֲע ,רֶזֵנ ,רֵז רעד (ץנערק) ץנַארק

 תֶרֶסֲע
 עַרְמ ,הָוָּד ,הֶלֹוח ידַא קנַארק

 יִנָלֹוח ידַא טפַאהקנַארק
 תּויָנָלֹוח יד ({) טײקיטפַאהקנַארק
 בָּכְׁשִמְל לֹפָנ ,הֹלָח י ןרעוו קנַארק

 ףֵחָׁשִֶה זָאלוקרעברוט ףיוא --
 הָפָּכִה עיסּפעליּפע ףיוא --

 ַחֵדָּקִה רעביפ ףיוא --
 הִוָּדִה ,הֹוָּד ,הֹלָח ײ ןַײז קנַארק

 ,ׁשֹוחַמ ,יֵוָד ,יִלָח ,הָלֲחַמ יד (|) טײקנַארק

 הָוְּדַמ
 יַוְּד-ׂשֶרֶע סָאד (}) טעב-טייקנַארק

 םיִלֹוח תַּפִק יד (ס) עסַאק-ןקנַארק

 תֹוחָא ,תֹוחָא יד (ס) רעטסעווש-ןקנַארק

 הָנִנָמֲחַר
 הָאּולֲחַּת יד (ן) טפַאשקנַארק
 הָּיִפהַפְי יד (ס) עציװַאסַארק

 טֶקָּפַו ,קֶפָז רעד (ן) ּפָארק
 ,תּומְטַּפְתִה ,םּוטִּפ יד (ןע) גנוּפָארק

 טַעַל .הָטָעְלַה ,הָטיֵעְל
 . סֹבָא ,טַעְלָה ,םטַּפ װ ןּפָארק

 הָׁשֶאָּב ,לּורָח ,דָּפְרַס יד עװעּפָארק

 ,הָקָזָח ,קֶזֹח ,ַחֹּכ ,הָמְצָע ,זֹע יד ({) טפַארק
 ץֶרֶע ,לֶיַח ,ןֹוא ,ףֵקֹּת ,הָמּוצֲעַּת ,םָצֹע

 ץֶרְמִנ ,ףיקַּת זַע ,קָזָח ירא קיטּפַארק
 ,ךֹוא ,קָזֹח ,הָמְצָע יד (ן) טייקיטפַארק

 ַחֹּכ

 חֹּכ-לּוטְנ ידַא זָאלטפַארק
 חֹּכירּוּסֶח יד (}) טײקיזָאלטּפַארק
 ַחֹּכ-תַנֲחַּת יד (ס) עיצַאטס-טפַארק
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 ,דּורְּג ,תָטֶרָׂש ,הָטיִרְׂש רעד (}) ץַארק

 ְךּוּכִח ,הָדְיְרְּג
 ףֵצְרַק ,טטֵח ,קֹחָמ ,דֵרָּג ,טֹרָׂש ײ ןצַארק

 ,תּודְרָּגְתִה ,הָדיִרְּג ,דּורְּג יד (ןע) גנוצַארק

 ףּוצְרִק
 לֵצַעְתִה ;דֵרָּגְתִה װ ךיז ןצַארק
 תּולְצַעְתִה ; תּודְרָּגְתִה סָאד (}) שינעצַארק

 דֵרְגַמ ,דֵרָגְמ רעד (ס) רעצַארק

 הָָׂשְפִמ רעד (ן) קָארק
 חָסֶמִּת ,ןיִּנּת רעד (ן) לידָאקָארק
 הָזיִרְפַא ,בע ,הָרֹוק יד (ס) עװקָארק

 לָׁש לֹוק תַעָמְׁשַה ,רּוקְרק יד (ןע) גנוקַארק

 ןָטָר ;בֵרֹוע
 ;בֵרֹוע לָׁש לֹוק ַעֵמְׁשַה ,רַקְרַק װ ןעקַארק

 ןֹטָר

 ןָנְטַר :ןְרְקְרִק רעד (ס) רעקַארק
 לְזאָזַעַל ריִעָׂש ;ןָּבְרִק רעד (תו) ןברק

 הָבָרְקַה רעד (}) טקַא-ןברק

 תיִמְצַע-הָבָרְקַה ידַא טיירג-תונברק

 בֶרֶקַה װ ןעגנערב ןברק

 רֵאְׁש ,בֹורָק רעד (םי) בורק

 בָרֹקְמ ידַא שיבורק
 תּוכיִמְס ,תּובְרְק יד ({) טפַאשיבורק
 ןיִגְל ,קּוּב ,בָצָח ,דַּכ ,ןֵקְנַק רעד (}) גורק

 ליִלְס ,לּוסְלֶס ,לֵּתְלַּת רעד (}) זיורק

 בּורְּכ סָאד טיורק

 בּורְּכ קַרְמ רעד טשרָאב-טיורק

 ןיִנְבַל רעד (ןע) גנילרעטעמש-טיורק

 רֶזֵנ ,הָרָטֵע ,רָתָּכ יד (ןע) ןיורק

 תֶרֶטַע סָאד (ךע) לדניורק
 רֵּסִק ,ּךֵלֶמַה ,רֵּטֵע ,רֵּתְכַה י ןעניורק

 רֶטַעְתִה ,ְךֵלַמְתִה װ ךיז ןעניורק

 רָצָע-ׁשְרֹוי רעד 0 ץנירּפנױרק

 הָריִּבַה ריִע יד (שעטש) טָאטשניױרק
 ריִרָפּו יִרָט ,ריִרָּפ ,ְּךיִרָּפ ידַא עלכורק

 סיזירק -- ץַארק

 תייַּב-תֶבֶנְרַא ,ןָפָׁש רעד (סע) קילורק

 ,עָּפְׁשִמ ,ףּופָּכ ,יִנָמְקַע ,םֹקָע ידַא םורק

 אל ;עַר :םִיַלְגַריהָכְנ ,זֹולָנ ,ןָסְכִלְמ
 תַעַּדַה לַע לֵּבַקְתִמ
 םֹקָע תֶצֶק ,ןֹוסְכַלֲאַּב דא ךעלמורק

 הָּמָקֲע יד עמורק

 םּוקִע ,תּוזְל ,תּויִמּומְקַע יד (}) טייקמורק

 יּולָבּודַעּורְק ױדַא עולב-עורק

 קַרְמ ,הָרֹועְׂש-תַסְיַּד רעד (ס) קינּפורק

 םיִסיִרְּג
 וָו ,סָרָק רעד (}) קורק

 הָמָחְלִמ ;תּוטְטוקְתִה ,ּךּוסְכִס ,ביִר יד גירק

 ןיִגָל ,קּוּב ,בָצָח ,דַּכ ,ןקְנַק סָאד (ךע) לגירק

 קֵבָּדִה ;הֹנָק ,שֹכָר ,גֵׂשַה ,לַּבִק װ ןגירק

 (הלחמב)

 הָמָחְלִמ לֵהַנ ,םֵחָּלִה ,םֹחָל װ ןגירק

 הֵצָּנִה ,ְּךֵסְכַּתְסִה ,טְטֹוקְתִה ,ביִר ײ ךיז ןגירק

 הֶדָׂש ,יִּתְמַחְלִמ -סגירק
 ,הֶדָׂש טַּפְׁשִמ תיֵּב סָאד (}) טכירעג-סגירק

 יִאָבְּצ ןיִּד-תיֵּב

 תיִּכַּפ,תיִדיִּדַּכ ,תיּדַּכ סָאד (ך) עלעגירק
 ביִרָי ,םֵחֹול ,הָמָחְלִמ-ׁשיִא רעד (ס) רעגירק

 ,הָטָטְק ,תּוטְטֹוקְתִה ,ביִר יד (ןע) ַײרעגירק

 הָרְגִּת ,תקלֲחַמ ,הָביִרְמ
 לָׁש ,םֵחֹול ,יִּתְמַחְלִמ ידַא שירעגירק

 הָמָחְלִמ
 ,תּייִּתְמַחְלִמ יד (}) טייקשירעגירק

 תּונְרִּטְנִק
 לָלָׁש רעד ביורגירק

 הָמָחְלִמיתַּיִנֲא יד (|) ףישגירק
 עַר ,עַׁשָר ,לֶוָע ,ַחּוּפִק יד (ס) עדווירק

 ,-ל עַר הֹׂשָע ,-ָל לֶוָע הֹׂשָע װ ןעדווירק

 ִפַלְּכ אֹטֶח
 -תַעְׁש ,הָנֶפִמ תַּדַקְנ ,רֵּבְׁשַמ רעד (|) סיזירק

 םּורֲח



 לַאנימירק -- שזירק

 הָרָדָּׁשַה טּוח רעד ({) שזירק

 תיִּתְרִּקִּב הָכָרֲעַה ,תֶרֹּקִּב יד (סע) קיטירק
 רֵּקְבְמ ידַא טריקיטירק

 אֵצֹוה ,תֶרֹּקִּב בֹתָּכ ,רֵּקַּב װ ןריקיטירק

 -לַע טָּפְׁשִמ
 בֵתֹוּכ ,ןָּתְרִּקִּב ,רֵּקַבְמ רעד (ס) רעקיטירק

 תֶרֹקַּב

 ,רּומָח ,ַעיִרְכַמ ,ןָּכֶסְמ ,יִרַּבְׁשַמ ידַא שיטירק

 ִּתְרָקִּ
 ,הָּדִמ-הָנְק ,הָּדִמ-תַּמַא יד (ס) עירעטירק

 ןֹורֵּקִע

 דיִס ,ריִּג סָאד דיירק

 ריִּגןֹורְפֶע ,ןֹוטְרק סָאד (ךע) לדַײרק

 ;בֵסֵמ ,הָנּוע ,לֶּגְעַמ ,לּוּגִע רעד (}) זיײרק

 ,תָפָנ ,הָפָנ ,רֹוזַא ,גּוח ,זֹוחָמ ,הָביִבְס

 תַרָּגְסִמ

 הְָּגֲעןְרֹג יִצֲח רעד זַײרקבלַאה --
 יִתָפְנ ,יִתָביִבְס ,יִזֹוחְמ "זַײרק
 יִתָגּוע ,יִלּוּגֶע ידַא קיטרַאזַײרק

 ִתָגּוע ,יִלּוּגַע ,יִּתְעַּבַט ידַא קיזַײרק
 (יתרבח) גּוח סָאד (ךע) לזַײרק

 לַּתְלַּת ,לּוסְלִס ,הָוְדַא סָאד (ךע) לזַײרק

 ליִלְ
 ֵּתַּפ ,לָּתְלַּת ,לֵסָלַס יי ןעלזַײרק

 ,ןיִלְבַּת ,בָׂשֵע ,קֶרָי רעד (רע) ץכעטַײרק

 םַטָּפ

 רֶתָּכ ;הֶרָטַע ,תֶרָטֲע סָאד (ךע) לדניירק
 (ןֵשל)

 הָכָלְמַה ,הֶרָּתְכַה יד (ןע) גנוניירק

 רֵּטַע ,רֵּסִק ,ְךֵלֶמַה ,רֵּתְכַה װ ןעניירק

 רֶטַעְתִה ְךֵלַמְתִה וי ךיז ןעניירק
 תרוצב) תּונּיַטְצִה תֹוא ,בֶלֶצ רעד ({) ץַײרק

 (בלצ

 בֶרֵעָה לָׁש ,בֵּלַטְצִמ ,בֵלֹוצ -צַײרק
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 ,בֹּלַטְצִמ ,ביִלְצַמ ירַא קיטרַאצַײרק

 ֹוסְכַלֲאַּ
 הָרֹוק ,ןיִתְּפ יד (ס) עקלעבצַײרק

 הָרְדֶּׁשַה-לָשיזּול סָאד (ןע) לברַאוװציירק

 תַׁשֶרֶּפ ,ְֶרֶּדַה םִא רעד (ן) געװצַײרק

 םיִכָרְּד תֶמֹצ ,םיִכָרְּד

 ,הָאָלְכַה ,הָבָלְצַה ,הָביֵלְצ יד (ןע) גנוצַײרק
 תּובְלָצִה

 תּובְלָצִה ;הָאָלְכַה יד (ןע) גנוקיצַײרק

 אֵלְכַה ;בֵלְּצַה ,בלָצ װ ןקיצַײרק
 הֹצָח ;בֵלצַה ,בלָצ װ ןצַײרק

 וניִאָׁשּב ןיִמ בֵרָע ,בֵּלַטְצִה יי ךיז ןצַײרק
 ֹוניִמ

 רֶמְׁשִמ תַּיַנָא ,תֶרֵּיַס רעד (ס) רעצַײרק

 בֶרֶעָויִתְׁש תֵריִקֲח רעד (}) רעהרַאּפצַײרק

 בֶלֶצאֵׂשֹונ ,ןֶבְלַצ רעד (ס) רערָאפצַײרק
 -אָׂשֹונ לָׁש ,יִנָבְלַצ ידַא שירערָאפצַײרק

 בֶלֶצ
 בֶלֶצ עַּסַמ רעד (}) גוצצַײרק

 בָלֶצ עַּסַמ רעד (}) גירקצַײרק

 ץֵּבְׁשַּת רעד (}) שינעטערצַײרק

 (גירא ,דב לש) הָצֵק ,הָפָׂש יד (ס) עקַײרק

 דֶבָל תֹועּוצְרִמ ַעּולְק לָעְנִמ צמ סעקַײרק

 הֶׂשיִמְר ,הָליִחְז יד (ןע) גנוכירק

 יֵנָלֲחַז ידַא קיכירק
 ׁשֵחַר סָאד סקיכירק

 ץֶרֶׁש ,לֵחֹוז רעד רעקיכירק

 טַאְל ּךלָה ;סָּפַט ;ׂשֹמָר ,לֹחָז װ ןכירק

 תּונָחְרַט ;הֶליִחְז סָאד (|) שינעכירק

 ;סֵּפַטְמ :ןָחְרַט ,ןָלְחַז רעד (ס) רעכירק

 הָּפְרִנ ,לֵצַעְתִמ
 ,תֶלֲחַז ,תּוסְּפַרְתִה יד ({) טייקשירעכירק

 םִיַּתְלַצַע ,תּוחַׁש
 ריִזָׁש ,לּוּתִּפ רעד (ןע) םירק

 רַהֹס-תיֵּב ,םיַרּוסֲא-תיֵּב רעד (|) לַאנימירק
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 ,תֹוׁשָפְנ יִניִּד סָאד (}) ץעזעג-לַאנימירק

 יִליִלְּפ קח
 ןיִּד-תיֵּב סַאד (}) טכירעג-לַאנימירק

 יִליִלְּפ
 תּויְליִלְּפ יד קיטסילַאנימירק

 תּויְליִלְּפ יד ({) טײקשילַאנימירק
 ליִלָּפ רעד (ס) רעטכיר-לַאנימירק

 יִליִלְּפ ידַא לענימירק

 יָליִלְּפ ןֹווֲע סָאד (}) ךערברַאפ לענימירק

 תיִליִלְּפ הֶרֵבֲע
 ַעֶׁשֹוּפ רעד רעכערברַאפ רעלענימירק

 לֵלְפ
 םֹקַעְתִה ,ויָנָּפ הֶּוַע וו ךיז ןעמירק

 יִרָצָנ ,יִרְצֹונ רעד (}) טסירק

 חַלֹדְּב ,שיִבָּגְלֶא ,ׁשיִבָּג רעד (}) לָאטסירק

 יִׁשיִבּג ,יִחְלָדְּב ידַא קיטרַאלָאטסירק

 תּוׁשְּבַגְתִה ,ׁשּוּבִּג יד (ס) עיצַאזילַאטסירק

 תּוׁשְַּגְתִה ,ׁשּוּבִּג יד (ןע) גנוריזילַאטסירק
 ׁשָּבַגְמ ידַא טריזילַאטסירק
 הָרּורְּב הָרּוצ לַּבַק ;ׁשַּבַּג וו ןריזילַאטסירק
 שֵּבַּגְתִה וו ךיז ןריזילַאטסירק

 יִרְצֹוּנַה ּוׁשִי :5 סוטסירק
 תּורְצַּנַה תיִרְבִּב סֵנְכַה ,לֹבָט װ ןקיטסירק

 יֵרְצֶנ ,יִרְצֹונ ידַא ךעלטסירק

 תּויְרְצֹונ יד טייקכעלטסירק

 יִרְצֹוּנַה דֶלֹוּמַה גַח רעד (}) סעמטסירק

 תּורְצַּנַה תַרֹוּת ,תּורְצַנ סָאד םוטנטסירק

 (ףצ) חַרְק ׁשּוּג יד (ס) עִירק

 (תולבאב) הָעיִרְק יד (ס) העירק

 קּוחְׁש ,קּוּקִח ;הָקיִרֲח רעד (}) ץירק

 ;םּוסְרִּכ ,קּוּקִח ,ַחּוּתִּפ יד (ןע) גנוצירק

 הָקיִרֲח
 גּורָמ ידַא קיצירק

 קֹרָח ;בֹצָח ,םֵסְרַּכ ,קקָח ,ַחֵּתַּפ װ ןצירק

 רעמשטערק -- ץעזעגילַאנימירק

 ,ןֶרֹּפִצ :ַחֵּתַפְמ ,קְקֹוחְמ רעד (ס) רעצירק

 (רישכמ) דֶרֶׂש ,טְרְסֵמ

 ק הָרְזֲח ,ׁשֶדָחֵמ ,בּוׁש ודַא/וק קירק

 תיִנֵׁש ,בּוש ,רֵזֹוח -קירק

 טָּבַמ ,רֹוחָאְל טָּבַמ רעד ({) קילבקירק

 תיִּנַרֹוחֲא

 לּומְּג ,הָביִׁש ,הָרָזְחַה יד (ןע) גנובעגקירק

 לֹמָּג ,בֵׁשָה ,רֶזֲחַה װ ןבעגקירק

 לֶח ,ַעֵרְפַמְל לַעֹוּפ ידַא קידנקריווקירק

 יִביִטְקַאֹורְטְר ,ַעְרְפַמְל
 רֶזְחִמ רַאֹּד ,רֶזֹוח רַאֹּד יד טסָאּפקירק

 ףֶסֶּכ ,רָזֶחִמ םּולְׁשַּת רעד (|) לָאצקירק
 הֶזֲחַּכ

 ףֶֶּכ ַזֲחַה ,םּולְשַת רַזֲחַה יי ןלָאצקירק
 (םלושש)

 ׁשֶדֶחִמ הָסיֵנְּכ ,הָביִׁש רעד (ןע) םוק-קירק

 תיִנֵׁש סֶנָּכִה ,בּוש װ ןעמוק-קירק

 תֹותָּפ ,בֹוטְרִק ,ץֶמֶׁש ,רּורָּפ רעד שירק

 (םיסיסרל) רֹבָׁש ,רֵרֹוּפ וו ןעלשירק

 תּוריִרְּפ יד טייקיעפ-לשירק
 בֹוטְרֹק ,ץֶמָׁש ,רּורַּפ סָאד (ך) עלעקשירק

 ןְרָק ,הָעָקְׁשַה רעד (ס) ןרק
 ֹודְרְק ,"ןיִמַאַמ יִנֲאֹ" יד (ס) ָאדערק
 ,תּוכְז ,הָפֵּקַה ,יאֵרְׁשַא רעד (}) טידערק

 ןּומָא

 ףֵּקַה טידערק ףיוא ןביג --
 בֹוח לַעַּב ,הָׁשֹונ ,הָוְלַמ רעד (}) רָאטידערק

 (ול םיבייחש)

 ןֹונְזִמ רעד (}) ץנעדערק

 הָנָמֲאַה-בַתְּכ צמ ןלַאיצנעדערק

 ,תֶרֶּפְרַפֲח ,הָרְּפְרַפֲח ,דְלֹח רעד (}) טערק

 רֵגֹוא

 ,ַחֵזְרַמ תיֵּב ,קָדָנּוּפ יד (ס) עמשטערק

 חינפכא
 יקָדְנּוּפ ,יאֵקְדְנּוּפ רעד (ס) רעמשטערק



 עלעשק -- ץכערק

 הָיְעְּפ ,קֵאֵנ ,הָקָנֲא ,הָקָאְנ רעד (ן) ץכערק
 הָיְעְּפ ,הָקָאְנ ,הֵקָנֲא יד (ןע) גנוצכערק

 קֹנָא ,קֹאָנ װ ןצכערק

 תיִסָּכ ,זּורָח רעד ({) לערק
 לש) ןֶרֹּפִצ ; הָטיִרְׂש ,תָטֶרָׂש רעד ({) לערק

 (בלכ ,לותח

 ִּב ָיָנרָפִצ הָּכַה ,טרָׂש וו ןלערק
 ;הָפיִצְק ,תֶפְצְקִמ ,תֶפָּצַק רעד (ןע) םערק

 | םֶרְ
 ,םיִתֵמ תֶפֶרֶׂשִמ יד (ס) עירָאטַאמערק

 הָפָרְׂשִמ
 םיִתֵמ תַּפֵרְׂש יד (ןע) גנורימערק

 (תמה ףוג) ףֹרָׂש װ ןרימערק

 לֹע ,לָסֵא צמ סעלשימערק

 הָּנַטְק תּונֲח סָאד (ךע) למערק

 ןְרַחַס ,ןֶרְגַּמ רֶּגֵּת ,יִנָוְנֲח רעד (ס) רעמערק
 תּונָרְּגַּת ,הָלּוכְר יד (ןע) גנורעמערק

 תּורָּגַּת ,תּונְוְנֶח יד (ןע) ַײרעמערק

 תּונָרְּגַּת ,תּונָרֲחַס יד (}) טייקשירעמערק

 רֵּגַּת ,רֹחָס װ ןרעמערק

 :האר) לֹע ,לֶסָא ,הָטֹומ צמ סעלשעמערק

 (סעלשימערק

 אל בָּצַמְּב ,ְךֹובָנ ,ַחֹונ-אֹל ידַא טריּפמערק

 ַחֹונ

 ,ַחֹונ אל בָצֵמְּב היָה װ ךיז ןריּפמערק

 שֵּיַּבְתִה
 תֶפֶצְקִמ סָאד (ךע) לכיקמערק

 ,םִיַמ אָצֹומ ,ןָיְעַמ ,רֹוקָמ יד (ס) עצינערק

 רַאְּב

 תֶזֹרֲחַמ סָאד (ךע) לצנערק

 ,ׁשֹוחַמ ,יַוְּד ,יִלָח ,הָלֲחַמ יד קנערק

 הָנְדַמ
 הִוָּדִה ,הֹוָּד ,הֹלָח וו ןעקנערק
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 הָנָאְּד ,בֵאְּכ סָאד (|) שינעקנערק

 הָלָסְלַס רעד (}) ּפערק

 טְלֶח ,ןֶסיִּכ סָאד (ךע) לּפערק
 רָׂשָּב לֶׁש תיִלְמ סָאד (|) שיילפלּפערק

 קָסֶרָו הָציִצְק :םיִנָסיֵכְל ןּוחָט
 ןָטְרַס רעד (}) סּפערק

 ןֶצְפִק רעד (ס) רעגנירּפש-סּפערק

 קָזָח ,יִרְבַּג ,קָצּומ ,ןסֶח ידַא עקּפערק

 ןִסֶח ,ןסֶח ,יִנָחֹּכ,זַע ,ןָתיִא ירא קיטפערק
 ,ןּוּסִח ,תּונְּסַחְתִה יד (ןע) גנוקיטפערק

 ׁשֶפְנ תַבָׁשֲה ,הָרָּבְגַה ,קּוּזִח ,תּוקְּזַחְתִה
 ןֶּתַא סָאד (ןע) לטימ-סגנוקיטפערק

 ןֶסֹח ,קּוּזִח ,ןּוּפִח יד ({) טייקיטפערק

 ץֵּמַא ,ַחּור בֶּׁשַה ,קּזַח ,ןֵּסַח וי ןקיטפערק

 בָצֵי ,רָׁשַל
 ןֵּתַאְתִה ,ןּסַחְתִה ,קֶּזִחְתִה וו ךיז ןקיטפערק

 דֶׁשַלְתֶה
 ןיִחְׁש ,בֶרָּג ,תַעַרָצ ,תֵחַּפַס צמ ץערק

 ןיִחְׁש הָּכִמ ,עֶרֹצִמ ,ַעּורָצ ידַא קיצערק

 ַעְרָטְצִה װ ןרעוו קיצערק

 ןיִחְׁש ,תֶדָרּג ,בֶרֶּג יד (ן) טייקיצערק
 הָעּוּבֲעַבֲא ,ןֹועְצִּפ סָאד (ךע) לצערק
 הֵּסָכְמ ,םיִנֹועְצִּפ הָּסָכְמ ידַא קידלצערק

 תֹוּוּבְעַבֲא

 ,תּולְעַלְתִה ,תּועְּלַעְתִה יד (ןע) גנוקערק

 ַחּוּכְחִּ
 ְךַחְכַח .ַחַּכְחַּכ ,ַעֵלְעַלְתִה יי ךיז ןקערק
 תּוחְּכְחַּכְתִה ,תּולֲעַלְתִה סָאד (}) שינעקערק

 רֶבַקְל הָמָדֲא תַקְלֶח יד (ס) עקרק
 הָלּותְּב עַקְרַק יד הלותב-עקרק
 ַחיִׂש רעד (סע) קַאשק

 הָלֵאְׁש ,הָיְׁשִק יד (תו) אישק
 דיִגָא ,םיִדיֵגֲא ,םיִז ,םיִמיִז יד (ס) עלעשק



 'ר תֹואָה יד/רעד ר

 ברבכבקב -ה

 ןֹורְדִּג ,בֶרֹוע רעד (}) בָאר

 הָנֹוכְמ-םָדָא ,טֹוּבֹור רעד (}) טָאבָאר

 סָּבִר רעד (}) רעברַאבַאר

 (הקירמאב ,יסקודוטרוא אֹל) בַר רעד (ס) ַײבַאר

 תּונָּבַר רעד (}) טַאניבַאר

 (הינמרגב ,יסקודוטרוא אֹל) בַר רעד (9) רעניבַאר

 זַּב ,לֶזָג ,לֵזָּג ,הֶּזִּב ,דֹׁש יד (ןע) גנוריבַאר

 ללָש ,זֹוָּב ,לֹוָּג ,דֹדָׁש װ ןריבַאר

 םּוגָּפ ,םָּתְכִמ ידַא עבַאר

 ללָׁש ,זֹוָּב ,לֹוּג ,דֹדָׁש װ ןעװעבַאר

 (בוחר תניפ) הָּנִּפ רעד (סע) גָאר

 יִתָנִּפ ידַא עווָאגָאר
 ׁשק תֶלֶצְחַמ יד (ס) עשזָאגָאר

 לע)סַמ-רַעַׁש ,םֹוסְחַמ יד (ס) עקטַאגָאר

 (ריע לש הלובג

 לֵּגְלַּג ;ןַפֹוא ,לֵּגְלַּג רעד/סָאד (רעדער) דָאר

 םיִיּוּנֶע

 טּוחְלַא ,ֹויְדַר תַנֲחַּ ,ֹויְדַר רעד (ס) ָאידַאר
 יִביִטְקַא-ֹויְדַר ידַא וויטקַאָאידַאר
 רֹוטִיְדַר ,ןְרֶקַמ ,ןֵנֶצַמ רעד (|) רָאטַאידַאר

 םּויְדַר רעד םוידַאר

 סּויִדַר ,ןֶרָק ,גֹוחָמ רעד (}) סוידַאר

 יִשְרָׁש ,יִדֹוסְי ,יִנֹוציִק ידַא לַאקידַאר
 ןֹוׁשְרָׁש ,לָקיִדְר רעד (|) לַאקידַאר

 ,תּויִדֹוסי ,תּייָנֹוציִק רעד (ןע) םזילַאקידַאר

 תּויַלְקיִדְר
 הָטיִרֲח ,טיִרְחַּת רעד (}) רידַאר

 ר

 טֹרָח װ ןרידַאר

 ץּורָח ,ץּורָע רעד (סע) וװָאר

 םִיַּנַפֹוא רעד (}) רעװָאר

 הֶאְי ,םיִאְתַמ ,יּואָר פא ױָאר

 ץיקַה ,רֶרֹוע וו ןעכושטזָאר

 חֵּכַפְתִה װ ךיז ןעכושטזָאר

 תּוחְּלַגְתִה ,ַחּוּלְּג יד (ןע) גנוריזַאר

 חּולִּג ןיִּכַס ,רַעַּת סָאד (ס) רעסעמ"ריזַאר

 חֵלַּג וו ןריזַאר

 ַחֵּלַּגְתִה יי ךיז ןריזַאר

 רָּפַס רעד (ס) רעריזַאר

 דַרְדִרְו ,יִּדְרַו ידַא ךעלזָאר
 (חמק) קֵּקְזְמ יִּתְלִּב ,סֵּג ידַא עװעזַאר

 רֶּבִק םֶחֶל סָאד (}) טיורב עװעזַאר

 רו ןִוג יד (ן) טײקזָאר
 קּוּמִצ יד (ס) עקנישזָאר

 הָפֵסֲא ,הָצָעֹומ רעד (}) טַאר

 הָצֵע יד (}) טַאר

 תֶצֵעֹומ תיֵּב ,הָּיִריִע סָאד (רעזַײה) זױהטָאר

 ריִעָה

 ,הָלָּצַה רעד (סעקנוטַאר) קענוטַאר

 הָעּוׁשְּת

 יּוַצָר ,יּואָר ,יאֵדְּכ ידַא םַאזטַאר

 רּורְׁשֶא ,רּוׁשִא יד (ןע) גנוריציפיטַאר

 רֶרֶׁשַא ,רֶׁשַא װ ןריציפיטַאר
 רּורְׁשֶא ,רּוׁשִא יד (ס) עיצַאקיפיטַאר

 ץלִמַה ,ץֹעָי וו ןטָאר ,ןטַאר
 תֹוצָעֹוּמַה תיִרְּב רעד (}) דנַאברַאפ-ןטַאר
 םיִרּועְׁשִל םּולְׁשַּת ,םּולְשַּת יד (פ) עטַאר



 עירעניפַאר -- עטָאר

 (תיאבצ) הָּכִלְּפ יד (ס) עטָאר

 ץֶלַח ,ַעֵׁשֹוה ,לֵצַה וו ןעװעטַאר

 לֵאֹוג ,ַעיִׁשֹומ ,ליִּצַמ רעד (ס) רעװעטַאר

 םיִרּועְׁשְל ודַא (ס) זַײװסעטַאר

 ,ליִלָּג ,הָפָנ ,רֹוזֲא ,זֹוחָמ רעד (ןע) ןָאיַאר

 בָחְרֶמ ,לֶבָח
 יִליֵלְג ,יֵבָחְרֶמ ,יֹוזַא ,יִזֹוחְמ ידַא קינָאיַאר
 ליִלַע ,הָחָכֹוה ,תּודֲע ,הָיָאְר יד (תו) היַאר

 תּואְר ,תּוזָח ,הָּיִאְר יד (תו) היאר

 רֶׁשְפֶאֶׁש ,ןּומַאְל יּואָר ,ןיִמָא ידַא לעיַאר

 וּב ַחֹטְבִל

 ׁשחָר ,ץרָׁש יי ןעיָאר
 ׁשֹחָר ,ץֹרָׁש װי ךיז ןעיָאר

 ץּורַׁש ,ׁשַחַר סָאד (}) שינעיָאר

 (טמחשב) ַחיִרְצ רעד ךָאר

 (טמחשכ) ַחֵרְּצַה וו ןריכָאר

 דיִקְפַּת יד (}) לָאר

 דיִקְפַּת אֹּלַמ ,דיקְפַּת קֵחַׂש יו ןרילָאר

 דיִקְפַּת קֵחַׂשְמ רעד (ס) רערילָאר

 הָּלִגְמ ;ליִלָּג יד (ס) עקלָאר

 ָנְבִמ ,דֶלָׁש ,תֶרֶּסִמ יד (ןע) םַאר
 (הקשמ) םּור רעד םָאר

 תַקָתַּפְרַה ;רּוּפִס ,ןָמֹור רעד (ןע) ןַאמָאר

 םיִבָהֲא
 תּוּיִׁשְגִר ,תּוּיְטְנַמֹור רעד (ןע) םזיטנַאמָאר

 תּוׁשְגַר ,הָקִיְטְנַמֹור יד קיטנַאמָאר

 טְסיִטְנַמֹור רעד (ס) רעקיטנַאמָאר

 יֵׁשְגִר ,יִטְנַמֹור ידַא שיטנַאמָאר
 רֵּבַחְמ ,םיִנָמֹור רֵפֹוס רעד (}) טסינַאמָאר

 םיִרּוּפְס

 תיִנָמֹור ,יִנָמֹור ידַא שינַאמָאר

 (הרישב וא רופיסב) הָסָנַמֹור רעד (}) סנַאמָאר

 םיִבָהֲא קֵחְׂשִמ יד (ןע) גנוריסנַאמָאר

 םיִבָהֲא קֵחַׂש וי ןריסנַאמָאר

 אָטאַט ,הֵּקַנ ,הֹקָנ װי ןעמַאר

236 

 תֶלֲעֹוּפ ,ןֹויִּקִנ הֶׂשֹוע הָּׁשִא יד (ס) ןירעמַאר

 ֹויִקִנ
 הָמיֵּב לָׁש םִיַתָכְרָי ;ׁשֶבָּכ יד (ס) עּפמַאר

 םיִרָבְּד ;הָרֹוחְס יִרּוּיִׁש רעד (}) שמַאר

 םיִבָרֹעְמ

 גּוּוָס ,גּורְּד ,דָמֲעַמ ,הָּגְרַּד רעד (סע) גנַאר

 שֵשֹוּכְתִה ,קֵּכַאְתִה ,קֵבָאֵה װ ךיז ןעלגנַאר

 ,קָבֲאֵמ ,תּוקְּבַאְתִה סָאד ({) שינעלגנַאר
 תּוׁשְׁשּוּגְתִה

 ׁשֵשֹוּכְתִמ ,קֵּבַאְתִמ רעד (ס) רעלגנַאר

 ,רָפֶס ,לּובְּג ,הָצָק ,הָפָׂש רעד (|) דנַאר

 הָרֹוּתִּת ,םִיַלּוש

 םִיַלּוש לֶׁש ,יִלּוׁש -דנַאר

 הָרֹוּתִּת יד (ס) עדנָאר

 הָׁשיֵגְּפ ,ׁשֶּגְפִמ רעד (ןע) ּוװעדנַאר

 (השאו רבג ןיב דוחיב) הָׁשיִגְּפ יד (ס) עקדנַאר

 תּויִעְזִּג ,תּונָעְזִּג רעד (ןע) םזיסַאר

 תּונָעְזִגְּב לֵגֹוּד ,ןֶעזְג רעד (}) טסיסַאר

 יָנָעְזִּג ידַא שיטסיסַאר
 יִעְזִּג ידַא קיסַאר

 הָציִמֲח ;בֶטֹר ,ףֹוע קַרְמ רעד (ןע) לסָאר

 ׁשּובָּכ קָלָּסִמ
 לָּׁשַבְמ רַקָּב רַׂשְּב סָאד ({) שיײלפלסָאר
 גּוס ,ןיִמ ,םֵע ,עַזָג יד (ס) עסַאר

 יִנָעְזִג ,יִעְזִג -עסַאר
 בָא ,לֶגֲא ,לַט יד (ס) עסָאר

 הָדָּפְרִק יד (ס) עכוּפָאר

 תּוזיִזְפִּב ,תּויִמֹאְתִפְּב ידַא ענווָאטּפַאר

 םיִנּוּנִג אֹלְל ,םֹאְתִּפ װדַא םעטּפַאר

 ןּדִעְמ ,ףֶרֹצִמ .ָּּכְוְמ ,קקָזְמ ייֵא טריניפַאר
 ןיִדָע ,רֹוהָט ,חַצ

 ,ןּוּדִע ,רּוהְט ,קּיּקִז יד (}) טייקטריניּפַאר

 תּוניִדֲַע

 ףֵרָצ ,ןֵּדִע ,רַהט .ּךּכַז ,קקז יי ןריניפַאר
 הָקָקְזִמ ,קּוּקִז תיֵּב יד (ס) עירעניפַאר
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 ׁשֹורְּבְכַע ,רָּבְכַע רעד (ן) ץַאר

 הָמיִגְּפ ,ץיִרָח ,הָסיִרְׂש יוד (ן) ץַאר

 ףַאָה תַׁשָרְפַה רעד ץָאר
 ,הָיְצַזיִלְנֹויְצַר יד (ס) עיצַאזילַאנָאיצַאר

 בּוצק :ןֹולְכָׂש ,יִלְכִׂש סּוסְּב ,יִנֹויְגֲה סּוּסִּב

 ,הָיְצַזיִלְנֹויְצַר יד (ןע) גנוריזילַאנָאיצַאר
 בּוצק .ןֹולְכִׂש ,יִנֹויְגֲה סּוּסַּב

 ינֹויְגֲה ןֶפֹאְּב סֵּסַּב יו ןריזילַאנָאיצַאר

 ןֵלְכַׂש
 ןֹוזָמ קֶּפֵס ,בֵצְקַה ,בֵצֹק יי ןרינָאיצַאר

 בּוצִקְּב

 ינֹויְגִה ,יִנָתְלְכִׂש ,יִלְכִׂש ידַא לענָאיצַאר

 יִלָנֹויְצַר
 ןֹוזָמ תַנְמ ,הָבּוצְק הָנָמ יד (ס) עיצַאר

 הָבּוצְק

 קָלָח-אֹל ,סַּג ,ׁשּורט ,סָּפְסֶחְמ ידַא קיצַאר

 םיִציִרֲח הֹׂשָע ,דֵרָּג ,טֹרָׂש יי ןצַאר

 ׁשֵּפְט רַעַנ ,יאַמּולָכ-אֹל רעד (ס) רעצָאר

 םִיַמןַטְרַס רעד (סע) קַאר

 ןֶטְרַּסַה תֵלֲחַמ ,ןָטְרס רעד (ן) קַאר
 ,תּוסְּכ ,ליֵעְמ ,דֶגָּב ,ןְרֹטְקִמ ייד (ן) קָאר

 תיִאְצֲח
 תיִקּוּקִז ;הָּטִּקַר יד (ס) עטעקַאר

 (תירודכל ,סינטל) תַחַר ,טַּבְחַמ יד (ס) עטעקַאר

 רֹוּנִצ ,ףּוס ,רָּכֶס-הֶנְק ,הָנָק רעד (|) רָאר

 ,ׁשֵַחַר ,הָׁשְוַא ,ןֹואָׁש ,ׁשַעֵר רעד (}) שַאר

 הָלִמֲה
 לֵהַנְמ ,גיִהְנַמ ,שאֹר רעד (םי) שָאר

 הֶּלִהְק ׁשאֹר רעד (ס) להקהישָאר

 תיִנֹונְצ סָאד (ךע) לכעטער-שדוח-שאר

 הָּמֵדֲא
 ץֵמָח ,רֹואְׂש יד (ס) ענישטשַאר

 הָּסִעְּב הָסיִסְּת םֹרָּג ,ץֵמְחַה וו ןענישטשָאר

 ןֹואָׁש אֵלָמ ,יִנָׁשֲעַר ,ׁשֵעֹור ידַא קישַאר

 לֹּכַל-םָדֹק ,לֹּכ-םָדֹק ,תיִׁשאֵר װדַא תישאר

 קידחוור -- ץַאר

 ׁשַעַר םֹקָה ,ׁשֵעְרַה ,ׁשֹעֶר וי ןשַאר

 ףֹוׁשָמ ,ףּוצְרקןיִפֹוׁש יד () לַײּפשַאר

 הָאָרֹוה-הֵרֹומ ,בַר רעד (םינבר) בר

 קיְּדִצ ,ר"ֹומְדַא ,יָּבַר רעה (םייבר) יבר

 ;("רדח"ב) דּומְל-רַכְׂש סָאד טלעג-יבר

 ןּוגָה םּולְׁשַּת

 רּוּבִצ ,בר ,םיִּבַר רעד םיבר

 לש םהיפב הביחב) יִּבַר רעד (ןיניבער) ויניבר

 (וידיסח

 יֵּבַרֲה דֵסֹומ ,יִּבַר לָׁש אֵּסִּכ סָאד עווטסיבר

 (יבר וא בר לש ותשא) תיִנָּבַר יד (ס) ןיציבר

 בּוׁשָח אל בַר סָאד (ךע) (לווער) לבר

 תּונָּבַר סָאד תונבר

 ִנָּבַר ידַא שינבר

 ליִגָר ,גּוהָנ ,ַחיִכָׁש ,לָּבַקְמ ידַא קידליגר

 לַהֹנ ,גָהְנִמ ,גַהֹנ ,לֵּגְרֶה סָאד (}) תוליגר

 לַהֹנ ,גּוהָנ ,ַחיִכָׁש ,לָּבִקמ ידַא קידתוליגר

 ןִיַע ףֶרֶה ,עַגְר יד (ס) עגר

 הָפיִדְר יד (תו) הפידר

 הָקיִתְׁש,הָוְלַׁש ,הָחּונְמ ,טֵקָׁש יד (ןע) ור
 (הרקי ןבא) םָדֹא רעד (ןע) ןיבור

 (יסור עבטמ) לָּבּור רעד (ס) לבור

 (ספוטב) רּוט יד (}) קירבור

 סְפֹטִּב םיִרּוט הֹׂשָע װ ןריקירבור

 תֹולֹוק הר בר עז בור

 הָזְגָר אֵלָמ ,זָּגִרֶמ ידַא קידהזגור

 ְּונְמ ,יִדיִרְׂש ,יִׁשְרָׁש ידַא רַאטנעמידור

 ַעֵנְעַנ ,דֵנְדַנ ,לֵטְלַט יי ןעוועדור

 הָרְיֵס לָׁש הֶגָה :טֹוׁשָמ רעד (ס) רעדור

 טּיַש ,רֹתָח ײ ןרעדור

 םיִטֹוׁשְמ תַריִס סָאד (ךע) לפישרעדור
 דֹובָּכ-ףֵדֹור רעד דוֿבּכ-ףדור

 דְרֶּטַה ,קֵצָה ,ףֹדָר יװ ןפדור

 ןֹורְתִי ,הָסָנְכַה ,חַוָר רעד (םי) חוור

 חַוָר איִבֵמ ,ליִעֹומ ידַא קידחוור



 לצנור - חור

 הָמָׁשְנ ,תֵּמַה ַחּור ,דֵׁש ,ַחּור רעד (תו) חור

 תּויִנָחּור סָאד (ן) תוינחור

 ׁשְפֶנןיִדע ,יִנָחּור ידַא קידתוינחור

 טֹוׁש ,טֶבֵׁש ,רֶטֹח יד (רעטיר) טור
 גַהֹנ ,לַהֹנ ,הֶרְגֶׁש יד (ןע) ןיטור

 הָחְמִמ ,לָּגֶסֶמ ,רֶׁשְכִמ ידַא טריניטור

 הָחְמִמְל הֹׂשָע ,לֶּגַס ,רֶׁשְכַה װ ןריניטור

 יִתָרְגִׁש ידַא שיניטור

 תיִניִאְרְקּוא סָאד ;יִניֵאְרְקּוא ידַא שינעטור

 (הפש)

 יָניֵאָרְקּוא רעד רענעטור

 סַּג ,יִמָלָּג ,לָׁשֵבְמ-אֹל ידַא יור

 תֹקֲהַל ,(םירובד) ליִחְנ ,הָׁשיִחְר רעד (ןע) יור

 םיִצָרְׁש
 קָׁשֹע ,זַּב ,הֶּזִּב ,לֶזָּג רעד (}) ביור

 קָׁשֹע לָׁש ,לֵזָּג לָׁש -ביור

 הֶזִּב ,הֶלֵזְּג ,לֵזָּג יד (ןע) גנוביור

 קֹׂשָע ,זֹזָּב ,לֹזָּג װ ןביור

 ֹוזָּב ,ןֶלְזַג רעד (ס) רעבַיור

 הֶזִּב ,תּונְלְזַּג יד (ןע) ַײרעביױר

 םיִגָּד עַרָז ,םיִגָד יִציֵּב רעד (}) גור
 םֶלֶּג רֶמֹח ,יִמְלָּג רֶמֹח סָאד גרַאװיױר

 הָּנַׁשֹוׁש ,דֶרָו יד (}) זיור

 םֶדֹא ,םֹדָא ידַא טיור

 םַּדְמַדֲא ידַא ךעלטיור
 םֶדֹא ,תּוּמַּדְמַדֲא יד ({) טייקכעלטיור

 םֵּדֲאַה ,םָּדַא וי ןעלטיור

 םַּדַאְתִה ,קַמְסַה װ ךיז ןעלטיור

 (םיפלקב) םדֶא ;תּומַּדְמַדֲא ,םָדֹא סָאד סטיור

 תּוּמַּדְמַדֲא ,םָדֹא יד (|) טייקטיור

 דַא ,ןָׁשָע רעד 60 ךאּר

 תֹוורַּפ ,הָוְרַּפ סָאד גרַאוװכיױר

 ןָשָע אֵלָמ ,ןֵׁשָע .יִנָׁשֲע ידַא קיכיױר
 ןָנְׁשַע ,ןֵׁשַעֶמ רעד (ס) רערעכיור

 חַוָר ,קָחֶרָמ ,בֶחְרֶמ ,לָלָח רעד (ןע) םיור
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 רֶמֹח ,םֶָּג רֶמֹח רעד (}) לַאירעטַאמ-יור

 יִמְלָ
 אּוטאָט ,רּוהְט ,יּוקִנ יד (ןע) גנומיור

 יֵמֹור ידַא שימיור
 ,יִלֹותְק-יִמֹור ידַא שילױטַאק-שימיור

 יִלֹותְק

 אֵטאַט ,רֶהֵט ,הֹּקַנ ,הֹקָנ װ ןעמיור

 אֵטאַטְמ ,רֵהֵטְמ ,הָּקַנְמ רעד (ס) רעמיור

 יִמֹור רעד רעמיור

 יד (ס) עניאור ,עניור ,(ןע) ןיאור ,ןַיור

 סֶרָה ,הָסיִרֲה ,ןָּבְרֶח ,הָּבְרֶח
 סּורָה ,בָרָחְנ ,בֵרָח ידַא טריניאור ,טרינַיור

 ,טְטֹומ ,סֹרָה ,בֶרֲחַה י ןריניאור ,ןרינִיור

 תֵחְׁשַה

 ,סֶרָהִה ,בֵרָחַה װ ךיז ןריניאור ,ןרינַיור

 דֵמָּׁשִה

 ׁשֹחַר ,ץֹרָׁש װי ןעיור

 ׁשֹחָר ,ץֹרָׁש װ ךיז ןעיור

 בָׁשֵיְמ ,קֵתֹוׁש ,וֵלָׁש ,טֵקָׁש ידַא קיאור ,קַיור

 ֹוּתְעַדְּ
 ,הָטיִקְׁש ,טֵקָׁש יד (ן) טייקיאור ,טײקַיור

 הָוְלַׁש
 ,ׁשַעַר ,ׁשַחַל ,הָׁשְוֲא ,ׁשֵחַר רעד (ן) שיור

 ןֹואָׁש
 ,ׁשעֶר ,ׁשֵחַל ,ׁשחָל ,ׁשֶּוַא ,ׁשֹחָר וי ןשיור

 ןאָׁש
 הָטְלּור רעד (סע) טעלור
 רַהֹז ,דֹובָּכ ,הָּלִהְּת רעד םור

 (הקשמ) םּור רעד םור

 תֹויָנְּמְַּזִה תַמְרַע סָאד (ןע) למור

 (לכ לע) הָעּורְג הָטיִרְּפ רעד (ןע) לּפמור

 טלכ לע ׁשֵקְׁשַק ,טֹרָּפ וו ןעלּפמור

 דֵדֹוּכ ,יִבּוּבְס ,יִרֹוזֲחַמ ,לֹגָע ידַא דנור

 רֹוזֲחַמ ,בּוּבִס יד (ס) עדנור

 לּוסְלִס ,הָוְדַא ,לָפֵק ,טֶמָק רעד (ןע) לצנור
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 לֵסְלַס ,טֵּמַקְתִה ,טֵמָּקִה װ ךיז ןעלצנור
 יֵסּור רעד 0 סור

 תיִסּור ידַא שיסור

 הָיְסּור סָאד דנַאלסור
 יִסּור ידַא שידנעלסור

 תֹבָׁש ,ׁשֵפָּנִה ,וֵלָׁש הֹיָה ,ַחּונ י ןעור

 גַאְדַה ,טְנְקַה ,קֶצָה יו ןעּפור

 ׁשֵבֹוח ,אֵפֹור רעד (9) אפור

 ֶרְּכַה ,קעָז ,קֹעָצ ,אֹרְק װ ןפור

 לֵטֹוק ,ַחֵצַרְמ ,ןֶלְזַג ,ַחֵצֹור רעד (םי) חצור

 יִנָלְטִק ,יִנָחְצֹור ,יִנָחְּצַר ידַא שיחצור

 ׁשּוּלִּג ,הָזָזֲה ,הָפיֵחְּד רעד (|) קור

 -לֵּגְרַס ,בּוׁשִח-לֵּגְרַס יד (ס) עריווקור

 ֹוּבְׁשֶח
 בַּג-ליִמְרַּת רעד (קעז) קַאזקור

 הָרָדִׁש ,םֶכָׁש ,רֹוחָא ,בַּג רעד (ס) ןקור

 ׁשלָּג ,זּוז ,זַזָה ,ףֹחָד יי ןקור

 הָרְדִּׁשַה-טּוחְו-םֶכָׁש צמ דנעל-ןוא-ןקור
 (רובשל)

 -דּוּמַע ,הֶרָדְׁשַה-טּוח רעד (רע) ןייבנקור

 הָרְדִּׁשַה
 זּוז װ ךיז ןקור

 םיִמּוּגּפ ,םּוּגַּפ יד (ס) עינַאװָאטשור

 תּומְׁשַרְתֶה ,םָׁשֹר רעד (ס) םשור

 םָׁשֹר הֹׂשָע װ ןכַאמ םשור

 חַוָר ,תּובֲחַר יד (}) תובחר

 בָחֶר ,חָּוִרְמ ,םִיַדָי-בַחְר ידַא קידתובחר
 תּונָחְלַס ,דָסֶח ,םיִמֲחַר צמ םימחר

 דֶסֶח ,םיִמֲחַר ,תּונָמֲחַר סָאד (}) תונמחר

 םֵחַרְתַה װ ןבָאה תונמחר

 תֶפֶל ,תיִּתְפִל רעד (}) ביר

 תֶדֶרְגַמ ,דֵרְגַמ ,הָּיִּפְמִּפ רעד (ס) ןזַײאביר

 חיִרְּב רעד (ןע) לגיר

 (חירב) ַחֶרְבַה וו ןעלגיר

 ןעשטיר -- ךיז ןעלצנור

 הָעָי ,הָּתְחַמ ,תֶא רעד (ס) לדיר

 הָעַיְּב רֹפָח ,תֵאְּב רֹפֶח ,תֵאְּב דֹבֶע יי ןעלדיר

 תּורֲחְתֶה יד (ס) עיצַאזילַאוװיר

 תּורָחְתִה יד (ןע) גנוריזילַאוװיר

 הֵרָחְתִה װ ןריזילַאוויר

 דֹאְמ לֹודָּג ,קָנֲע רעד (}) זיר

 (5ט0"כ) רֶיְנ תֹונֹויְלִּג תַליִבֲח רעד (}) זיר

 םּוצָע ,דֹאְמ לֹודְּ ,יקָנַע ידַא קיזיר

 ָּכסְּב ְךּורָּכ,ןָּכִסְמ יא שילַאקיזיר
 יִקֲחְׂשִמ קֵחַׂשְמ ,ןֵּכַתְסִמ רעד (ן) טנַאקיזיר

 רֶּמַהְמ ,לֶּזַמ
 הָנְְַּּבְךּורָּכ ידַא שיטנַאקיזיר
 תּוּיִקָנַע יד (ן) טייקיזיר

 רּוּמִה ,תּינְּכַּתְסִה יד (ןע) גנוריקיזיר

 לֶזמ יִקֲחְׂשִמ קָחַׂש ,ןֵַּּתְסִה יי ןריקיזיר
 רֵּמַה

 רּוּמִה ,תּונְּכַּתְסִה יד (ס) עקיזיר

 הָמיִרְז ,ףּולְּד ,ףּוזְרִז יד (ןע) גנולזיר

 םֹרָז ,ףלָּד ,ףזְרַז יי ןעלזיר

 םּוצָע ידַא קידעזיר

 ַחיִר רעד (תו) חיר

 םיִגָהְנִמ רֶדֵס ,םיִסְקְט רֶדֵס רעד (}) לַאוטיר

 סקָט לָׁש ,יִתָּד ןֶחְלִּפ לׁש ,יִתָּד יא לעוטיר
 יִתָּד
 לֵזְלַז ,הָרֹומְז ,טֶבֵׁש ,רֶטֹח סָאד (ךע) לטיר

 יֵמְתיִר ,בּוצְק ,יִבָצְקִמ ידַא שימטיר

 סּומְתיִר ,בָצְקִמ ,בָצָק רעד (ס) םעטיר

 רֹוּבִג ,ריִּבַא רעד (ס) רעטיר

 (טמחשב) ׁשֶרָּפ רעד (ס) רעטיר

 יִריּבַא ידַא שירעטיר

 תּוריִּבַא יד (ן) טייקשירעטיר
 תּוריִּבַא יד ({) טייקכעלרעטיר
 םיִריִּבַא יד ({) טפַאשרעטיר

 הָגָאְׁש ,הָמיִהְנ ,הָּיִעָּג רעד (}) שטיר
 גֹאָׁש ,םהָנ ,הֹעָּג װ ןעשטיר
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 תֶקָסֹוּפ יִּתְלִּב הֵּיְעֶּג סָאד (|) שינעשטיר

 לֵבּוי ,גלָּפ יד (ס) עקשטיר

 רּוט ,הָרְדָס ,הָרּוׁש יד (ןע) ַײר

 הָיָּפְמִּפ ,תֵרָרְגִמ רעד (ס) ןזַײאבַײר

 ;ףּוׁשְפִׁש ,ְךּוּכִח ,הָקיִחְׁש יד (ןע) גנובַײר

 ְךּוסְכָס
 ךֵּכַחְתִמ ,ְּךֵכֹוח ידַא קיבַײר

 ְךֵּכַח ,ּךכָח ,ףֵׁשְפַׁש ,קֵחַׁש יי ןבַײר

 ףֵׁשְפַּתְׁשִה ,ְךֵּכַחְתִה ,קֵחַּתְׁשִה יי ךיז ןבַײר

 הָחיִׂש ,לֶלָמ ,רּוּבִּד צמ דייר

 זָרא יד/רעד זיר

 חַרא רֵבֹוע ,רּיַּת ,ַעֵסֹונ רעד (ס) רעדנזַײר

 עֶּסֵמ ,הָעיִסְנ יד (ס) עזַײר

 הָעיִסְנ סיִטְרַּכ רעד ({) טעליבעזַײר

 הָדְוְזִמ רעד (}) שַאטעזַײר

 הָעיִסְנ יֵנְפִל תּונָּבְצַע רעד רעביפעזייר
 ינש לע) לַק בָכָר רעד (רענעגעוו) ןגָאװטַײר

 (םינפוא יותוא

 רֵהַּטִה ,הֹּקַנְתִה װ ךיז ןקינייר

 הָרָהָט ,רֵהֹט ,ןֹויִּקִנ יד (}) טייקנייר

 גֹולְטִק ,סְקָנִּפ ,הָמיִׁשְר רעד (ס) רעטסייר

 ,ףּוטק ,קּוּתִנ ,עַרְק ,הָעיֵרְק יד (ןע) גנוסַײר

 הָׁשיִלְּת ,הָפיִטְק
 -תֶמּוׂשְּת רֶרֹועְמ ,טֵלֹוּב ,טֵּלַּבְחִמ ידַא קיסַײר

 בל
 הָנָבְּלַה הָיְסּור לֶׁש ידַא שיסַײר

 הָנָבְּלַה הָיְסּור סָאד ןסַײר

 ףֹטְק ,שלָּת ,קָּתַנ ,ַעֹרָק יי ןסַײר

 ְךַסְכַּתְסִה :קֵתָּנִה ,עַרְּקִה װ ךיז ןסַײר

 ןָרקַי ;ׁשֵלֹוּת ,ףֵטֹוק רעד (ס) רעסַײר

 (תינוכמל)גיִמְצ ;לֵּגְלַּג ,קּוׁשְח יד (}) ףייר

 לֵשָּב ,לָׁשָבְמ ידַא ףַײר
 ,תּולָׁשְּב ,תּולְׁשַּבְתִה יד (ןע) גנופַײר

 תּורְּגַּבְתֶה

 רֵגַּבְתֶה ,לֹׂשָּב ,לָׁשַּבְתִה יו ןפַײר

 תּורְגַּב ,תּולֵׁשְּב יד ({) טײקפַײר

 ןַח ,םָסְקִמ ,םֶסֶק רײד (|) ץייר
 ,הָסָעְכַה ,הָזָגְרַה ;יּורַּג יד (ןע) גנוצייר

 הָסְנְקַה
 ֵגְרַה ;הֵרָּג ;תַסָה ,הֵּסַׁש ו ןצייר
 טְנְקַה ,זַגָרַה ,הֵרָּנְתִה װ ךיז ןצייר

 בֵל ךֵׁשֹומ ,בֵּבַלְמ ,םיִסְקַמ ידַא קידנצייר
 ןֵּגַט װ ןשייר

 ןֶּגִטְמ לֶצָּב סָאד (רע) ץכעשייר

 הָנְוְכַה ,ןּוּוְּכ יד (ןע) גנוטכיר

 בֹוט ,קּודָּב ,רֵׁשָּכ ,קֵּיִדְמ ,ןֹוכָנ ידַא קיטכיר

 ,תּורְׁשַּכ ,קּויִּד ,תּונֹוכְנ יד (}) טייקיטכיר

 תּוּתִמֲא ,תֶמ

 ׁשַחַנ ,לֵחָי ,הּוק ,הָּפַצ װ ךיז ןטכיר

 הָביִכְר יֵסְנְכִמ צמ ןזוטַײר

 םָדֹא סָאד (ךע) לטייר

 םַּדַאְתַה ,קֵמְסַה װ ךיז ןעלטייר

 בכָר װ ןטַײר

 בֵכֹור רעד (ס) רעטַײר

 יִצִמ ,ןֵׁשָּד ,ַעֵפֹוׁש ,ןֹוה לַעַּב ,ריִׁשָע ידִא ךַײר
 ,ןֹוה ,תּוריִׁשַע ,תּורְׁשַע ,רֶׁשֹע סָאד םוטכַײר

 םיִסָכְנ ,עַפָׁש
 ןֵׁשַע ,ןשֶע וו ןרעכייר

 עַפֶׁש ,ןֹוה ,תּוריִׁשַע ,רֶׁשֹע יד (ן) טײקכַײר

 רּורָּב ,רֹוהָט ,ְּךז ,יֵקָנ ידַא ןייר

 יּוקָנ ,יּוּכִז ,רּוהַט יד (ןע) גנושַאוונייר

 (המשאמ)

 (המשאמ) הֵּקַנ ,ּךֵּכַז ,רֵהֵט וו ןשַאוװנייר

 ןּוּכ ,ןִוָכַה ,גֹהָנ ,לֶהֵנ ,ןֵּקַּת װ ןעוועטכיר רּוהְט ,יּוקִנ יד (ןע) גנוקינייר
 קַסֹוּפ ,ןָּיַד ,טֵפֹוׁש רעד (ס) רעטכיר הָרֹוּת-רֶפֵס ,הָׁשִדְק יד ({) טייקינייר
 הָרֹוגֲח ,רֹוע סַּפ ,הָעּוצְר רעד (ס) ןעמיר | ךֵכַז ,רֵהֵט ,הֵּקַנ יו ןקינייר
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 רַאָּפ ,לֵּלַה ,ַחֵּבַׁש וו ןעמיר

 רֵאָּפְתִה ,לֵּלַהְתִה .ַחֵַּּתְׁשִה װ ךיז ןעמיר
 הָרֶצ רֹוע תַעּוצְר סָאד (ךע) לדנעמיר

 ףֶטֶנ ,לֶדָנ ,ףֵלֶּד רעד ןיר
 םֶזָנ ,קּושִח ,הָיְלֶח ,תַעַּבַט רעד (ןע) גניר

 םֶזָנ ,הָיְלִח ,תַעַּבַט סָאד (ךע) לגניר

 רֶׁשַקְתִה ,לּוגֶעְּב בֵבֹוּתְסִה װ ךיז ןעלגניר

 תֹויְלְָּ
 הָציִמְק רעד (ס) רעגניפגניר
 הָמֵהְּב ,רֵקָּב סָאד (רע) דניר

 רֵקָּב רַׂשְּב ידַא ןרעדניר

 רֵקָּב רַׂשְּב סָאד סנרעדניר

 גַּג תֶפְלֶדִמ ,בֵזְרַמ יד (ס) עווניר

 לֶזָ ,הָליֵזְנ ,הָפיִלְּד ,ףֶלֶּד יד (ןע) גנוניר
 הָפיִטְנ
 גַּג תֵפְלְדִמ ,בֵזְרַמ יד (ס) עניר

 ףַּטַה ,לֹזָנ ,ףלָּד װ ןעניר

 הָלָעִּת ,ביִּב רעד (}) קָאטשניר

 קּוּתִנ ,עַרְק רעד (}) סיר

 רֹתָח ,רֹבָנ ,רֹפָח װ ןעייר

 רֹתָח ,רֹבָנ ,רֹפָח װ ךיז ןעִיר

 עֶלֶצ יד (|) פיר

 (שבכ לש) עֶלֵצ סָאד (ךע) לּפיר

 (םידלי לצא) תֶקָצַבְמ סֵרָּכ רעד ןכוקּפיר

 הָסיִרְׂש ,ץירָח ,ץֶרֶח רעד ({) ץיר
 טרָׂש ,ץֹרָח װ ןציר
 קיק ןֶמָׁש רעד לייאנציר

 יִדיִסֲח דּוּקְר רעד (םי) דוקיר

 יִדיִסֲח דּוּקִר סָאד (ךע) לדוקיר
 ׁשּוׁשְמ ,הָעיִגְנ ,עֶּגַמ רעד ({) ריר

 עֶּגַמ ,ׁשּומְׁשִמ ,הָעיֵגְנ יד (ןע) גנוריר
 תּועיִנ לַעַּב ,לָטְלַּטִמ ,דָּיַנ ידַא קיריר

 ׁשֵׁׂשַמ ,ששָמ ,ַעגָנ װ ןריר

 ֶרָּדְזִה ,םֶּדַקְתִה יו ךיז ןריר

 בֹלַל ַעְגֹונ ידַא קידנריר

 רענָאיצקַאער -- ןעמיר

 ביִהְלַמ ,זיִרָז ,רֵרֹועְמ ,ליִעָּפ ידַא קידוועריר

 תּוזיִרְז ,תּוליִעְּפ יד (}) טייקידוועריר

 'ר תֹואָה םָׁש יד/רעד שיר

 םיִמּוּגְּפ ,םּוּגִּפ יד (ס) עינַאװָאטשיר

 ,ןִיַע תּורָצ ,עַׁשֶר ,תּועְׁשִר סָאד (|) תועשיר

 ןֹודָ
 ,ןִיַע רַצ ,בֵל עַר ,עָׁשָרֶמ ידַא קידתועשיר

 יָנֹודְז

 זַעַל ,עֶרָה ןֹוׁשְל ,תּוליִכְר יד ({) תוליכר

 תֶכָלֹוה ,תיִאָליִכְר יד (ס) עצינתוליכר

 הָציִמְׁשִמ ,ליִכָר
 ,זיִעְלַמ ,יאֵליִכְר רעד (סע) קינתוליכר

 ןֶסֶּפְטַּכ
 תּואָּמַר לָׁש ,יאַּמַר ידַא שיָאמר

 הָרָעָה ,הָזיִמְר ,זָמְר רעד (םי) זמר

 םֶדֹוּקַה בָצַּמַל איִבָהְל ,בּוׁש ,-ָר -ער

 ,הָבּוגִּת ,בֵּגִה ,הָבָגֲה יד (ןע) גנוריגַאער

 תיִּדְגִנ הָלֲעְּפ
 ֹוא הֶּלִעְפִל בֵׁשָה ,הֹנָע ,בֵגָה וו ןריגַאער

 רּוּבִד

 ינינַע ,יִׁשָחּומ ,יִׂשֲעַמ ,יִתּואיִצְמ ידַא לַאער
 ,תּומְׁשַּגְתִה ,הָמָׁשְגַה יד (ס) עיצַאזילַאער

 הָׁשָחְמַה ,ׁשּוּמִמ

 ַעּוצְּב יד (ןע) גנוריזילַאער
 ׁשּוּמִמ

 ׁשֶחּומ ,םָׁשְגִמ ,עֶצִבִמ ידַא טריזילַאער

 רֹלָמ ,ׁשֵחְמַה ,םֵׁשְַה ,ַעֵצַּב וו ןריזילַאער

 הָמָׁשְנ

 ('רכו תוהיינ)

 ,תּויִתּואיִצְמ ,תּואיִצְמ רעד (ןע) םזילַאער

 תּויִׁשָחּומ ,תּויִׁשָּמַמ

 יִשָּמַמ ,ןָׁשָּמַמ ,יִתּואיִצְמ רעד (}) טסילַאער

 יִׁשָחּומ ,יִׁשָּמַמ ,יִתּואיִצְט ידַא שיטסילַאער

 ביִגֵמ ;יִמֹוטַא רּוּכ רעד (}) רָאטקַאער

 בֵּגֲה ,(הימיכב) ביִגֵמ רָמֹח רעד (}) ויטקַאער

 ביִגֵמ ,גֹוסָנ ,יִנֹויְצְקַאיִר ידַא רענָאיצקַאער



 עיצַארענעגער -- רענָאיצקַאער

 םָחְלִנ ,רֹוא דֶרֹומ רעד (|) רענָאיצקַאער

 רֶנֹויְצְקַאיִר ,הָמְדִקְּב
 ,הָבּונְּת ,בֵּגִה ,הָבָגֲה יד (ס) עיצקַאער

 תיִּדְגִנ הָלעְּפ
 ,ׁשֶדֶחַמ ןּוּגְרַא יד (ס) עיצַאזינַאגרָאער

 ׁשֶדֲחַמ רּוּדְס

 ןֵגְרַא ,ׁשֶדָחִמ ןֵּגְרַא יי ןריזינַאגרָאער
 רּוּדְס הֵּנַׁש ,תיִנֵׁש

 ׁשָרָחַמ ןֵּגְרַאְתִה יו ךיז ןריזינַאגרָאער

 תיִנֵׁש ןּגְרַאְתִה
 םיִרּוּיִצ תַדיִח רעד ({) סובער

 םֵמֹוקְתִמ ,רֵׁשֹוק ,דֵרֹומ רעד ({) לעבער

 ,רֶׁשְק תַריִׁשְק ,הָדיִרְמ יד (ןע) גנורילעבער

 תּומְמֹוקְתֶה

 ,(דגנ) רֶׁשְק רׂשֹק ,דֹרָמ וו ןרילעבער

 םַמֹוקְתִה
 ,ןֵקַתְמ ,תֶנָנְוַּכ ,תֶּסַוְמ רעד (|) רָאטַאלוגער

 ןוְכַמ ,ריִּדְסַמ
 ,ןּוקִּת ,הָרָּדְסַה ,תּוּסְו יד (ס) עיצַאלוגער

 (קוח) הָנַקַּת

 ,ןּוּקִּת ,הָרָּדְסַה ,תּוּסְו יד (ןע) גנורילוגער

 ןּונְוִּכ ,(קיח) הָנְקַּת

 םָאְתִמ ,רֶּדְסְמ ,ןּוָכְמ ידַא טרילוגער

 רֶּדַס ,םֵאָתַה ,ןּוַּכ ,תֵּסַו װ ןרילוגער

 ,ןיִקָּת ,ריִדָס ,יִלָלְּכ ,ליִגָר ידַא רעלוגער

 ַעּובְק

 ,תּוליִגְר ,תּוריִדְס יד (}) טייקרעלוגער
 תּוניִקְּת ,תּועיִבְק

 יָזֹוחְמ ,יִמֹוקְמ ,ירֹוזַא ידַא לַאנָאיגער

 יִבֲחְרֶמ ,יִליֵלְ
 טְנָמיִגְר ,הָביִטֲח ,דּודְּג רעד (}) טנעמיגער

 ,הָביִטֲח םקָה ,דּודְּג םִקָה װ ןריטנעמיגער

 תיִאָבְצ הָרּוצְּב ןֵגְרַא
 ,קיִּת ;םֵׁשֹור ,םָּׁשַר רעד (}) רָאטַארטסיגער

 םּוׁשָר ,ןָמֹוי
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 ,הָמָׁשְרַה ,םּוׁשְר יד (ס) עיצַארטסיגער

 הָמָׁשְרִמ ,דֵקְפִמ
 ,הָמָׁשְרַה ,םּוׁשְר יד (ןע) גנורירטסיגער

 הָמָׁשְרִמ ,דֶקֶפִמ
 ןֵיַצ ,סקְנִפְּב בֹתָּכ ,םֹׂשָר י ןרירטסיגער

 ןְמֹוְּ
 ,הָמיִׁשָרְּב םֹתָח ,םֵׁשָרַה וו ךיז ןרירטסיגער

 סְקְנִפְּב םֹתָח
 ,לָׁשֶמִמ ,ןֹוטְלִׁש ,הֶלָׁשְמֶמ יד (ןע) גנוריגער

 תּוׁשָר

 חֵּקּפ ,הָגָהְנַה ׁשֵּמַׁש ,טלָׁש ,לֹׁשָמ ײ ןריגער
 -לַע

 קח ,הָנֵּקִּת ,הָרָּדְסַה רעד (}) טנעמַאלגער

 ,רּוּדָס ,הָרָּדְסַה יד (ס) עיצַאטנעמַאלגער

 הָעיִבְק ,תּוסְו

 ,תּוסְו ,הָרָּדְסַה יד (ןע) גנוריטנעמַאלגער

 הָעיִבְק
 רֶּדְסִמ ,ןֵּקָתְמ ,ַעּובְק ידַא טריטנעמַאלגער

 הָנַחְּב
 ַעֹבִק ,ןּוַכ ,תֶּסַו ,רֵּדְסַה װ ןריטנעמַאלגער

 הָנְּקַּת
 רֶטָמ ,םָׁשָּג רעד (ס) ןגער

 תֶׁשָק רעד (ס) ןגיובנגער

 םָׁשָג הֵּוַלְמ ,יִריִרְגַס ,םּוׁשָּג ידַא קידנגער

 קַּד םָׁשֶּג סָאד (ךע) לדנגער

 םֶׁשֶּג ליִעְמ רעד (ןע) לטנַאמנגער
 וָתְס ,םיִמָׁשְּג תַנֹוע יד (ן) טַײצנגער

 הָּיָרְטִמ רעד (ס) םערישנגער

 הָרָטְמַה ,םָׁשֶּג תַדיִרְי יד (ןע) גנונעגער

 תֶצֵעֹומְּב רֵבָח ,רֵצֹוע רעד (}) טנעגער

 םיִרְצֹועָה

 ִּנַמְז ןֹוטְלִׁש ,תּורְצֹוע יד (}) טפַאשטנעגער
 רֵַטְמַה ,םָׁשִּג דֹרָי װ ןענעגער

 ,תּוׁשְּדַחְתִה ,ׁשּוּדִח יד (ס) עיצַארענעגער

 הָיֵחְּת
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 ַחּור ַחֵפָה ,הָיֲחַה ,ַחּור ׁשֶּדַח יי ןרירענעגער

 ָׁשָדֲ
 הָכיִרֲע יד (ןע) גנוריגַאדער

 ְךֹרָע װ ןריגַאדער

 ְךֶרֹוע רעד 60 רָאטקַאדער

 הָכיִרֲע יד (ןע) גנוריטקַאדער

 ְךֹרָע װ ןריטקַאדער

 לָׁש ,תֶכָרֲעַמ לָׁש ידַא לענָאיצקַאדער

 הָכיִרֲע
 תֶכְרַעַמ יד (ס) עיצקַאדער

 ,הָנָטְקַה ,הָתָחְפַה יד (ןע) גנוריצודער

 הָחָנֲה ,ןֹויָּכִנ ,םּוצְמִצ
 רַצַק ,םִצְמַצ ,ןְטְקַה ,תֵחְפַה װ ןריצודער

 ,הָנָטְקַה ,הָתָחְפַה יד (ס) עיצקודער

 הָחָנֲה ,ןֹויָּכִנ ,םּוצֶמִצ
 הָּמָדֲא תיִנֹונְצ יד (ס) עקסידער

 הָנּוח ;הָגָה :ןֵפֹוא ,לֵּגְלַג סָאד (ךע) לדער

 לֶרֹוּג ; הָרּובֲח :(ןופלט לש)

 (תוצמ) בֵּקַנ ,גֵּיַח וו ןעלדער
 גיִהְנַמ ,הָרּובֲח גיִהְנַמ רעד (ס) רעריפלדער

 הָיְפּונְּכ
 טּוּפְטִּפ ,הָחיִׂש ,רּוּבִּד יד (ןע) גנודער

 (השא לש) קָנְרַא רעד 0 לוקידער

 ׁשֹרָּד ,םֹאָנ ,דֵּגָה ,רֹמָא ,ַחֵחֹוׂש ,רֵּבַּד װ ןדער

 ,רֵבֹוּד ,םֵאֹונ ,רָּבַדְמ רעד (ס) רענדער

 ףיִּטַמ ,ןָׁשְרַּד
 ,הָׁשָרְּד ,םּואְנ ,הָאָצְרַה יד (ס) עדער

 רּוּבִּד

 רֵבֹוּד ,ןֶרְּבַּד רעד (ס) רעדער

 תּורְבֹוּד ,תּונָרְּבַּד סָאד ({) שינעדער

 םיִּלַּנְלַג אֵּסִּכ יד (}) לוטשרעדער

 תֶכרֲעַּמַה רָבָח יד (ס) עיגעלָאקדער

 לֶוָע ,עַׁשָר ,עַר יד (תו) הער

 דּוּסִי ,םּוּקָׁש יד (ס) עיצַאטיליבַאהער

 דֹובָּכ תַבָׁשַה ,ׁשֶדָחַמ

 דנערעווער -- ןרירענעגער

 בֵׁשָה ,ׁשָדָחַמ דֶּסַי ,םֵּקַׁש וו ןריטיליבַאהער

 ֹודֹובְּכ תֶא

 לָש ֹודֹובְּכ תֶא בֵׁשָה װ ךיז ןריטיליבַאהער
 ֹומְצַע

 חֶּדְקֶא רעד (}) רעװלָאװער

 הָמיִרְּג יד (ןע) גנורינָאיצולָאװער

 הָכָּפְהַמְל הָסָסְתַה ,הָכֵּפְהַמְל
 םֹרָּג ,הֶכֵּפְהַמ רֵרֹוע װ ןרינָאיצולָאװער

 דֵרֶמַה ,הָכֵּפְהַמְל
 יָנָכְּפְהַמ ירַא רענָאיצולָאװער
 ןֶכְּפְהַמ רעד (}) רענָאיצולָאװער

 תּומְמֹוקְתִה ,הָכָּפְהַמ יד (ס) עיצולָאװער

 תּומְמֹוקְתִה ,הָדיִרְמ ,דֶרֶמ רעד (}) טלָאװער

 תּומְמֹוקְתִה ,הָדיִרְמ יד (ןע) גנוריטלָאװער

 םֶמֹוקְתִה ,דֹרָמ וו ןריטלָאװער

 ןיִלְמֹוּג תַּלֲעְּפ ,לּומְּג רעד (}) שזנַאװער

 תַחַּת הָבֹוט בֵׁשָה ,לֹמָּג װ ךיז ןרישזנַאוװער

 הָבֹוט

 ןּוּכְרִע ,ׂשּוּפִח ,הָקָיְדְּב יד (ןע) גנורידיווער

 ןֵּכְדַע ,ׂשֵּפַח ,קֹדָּב יי ןרידיווער

 ,קֵדֹוּב ,ַחֵּקַפְמ ,חֵּקַּפ רעד (}) רָאזיוװער

 חיְִּׁשַמ
 ,הֵקָיְדְּב ,תֶרֹּקִּב ,ׁשּוּפִח יד (ס) עיזיווער

 ּוקִּת
 ,הָביִבָס ,רֹוזֲא ,(היעב) עַבֹר רעד (}) ריווער

 םּוחְּת

 ןֹורָּגִׁש רעד (ןע) םזיטַאמווער

 ָנֹורְגֶׁש ידַא שיטַאמווער

 תּולַּגְתִה ,יּוּלִּג יד (ס) עיצַאלעװער

 םעֶר ,העָּג ,גֹאָׁש װ ןעווער

 ,ׁשַעַּג ,םַעֵר ,הָגָאְׁש סָאד (}) שינעווער

 הָלָמֲה
 ,דֹובָּכ יֵׁשֲחַר ,הָּדק רעד (}) סנַארעװװער

 הֶצָרֲעַה
 רֶמֹּכ רעד (}) דנערעווער



 רענעכער -- עיצולָאזער

 הָטֶלְחַה יד (ס) עיצולָאזער

 (לוק תרבגהל) דֹוהָמ רעד (|) רָאטַאנָאזער

 דּוהְדִה ,הָדּוהְּת ,דֵה רעד (}) סנַאנָאזער

 ,הָנֵקְסַמ ,הָאָצֹוּת רעד (ן) טַאטלוזער

 תיִלְכַּת
 תיִצְמַּת ,רוצק ,םּוּכִס יד (ןע) גנורימוזער

 תַצְמַּת ,רֶצַק ,םָּכַס װ ןרימוזער

 םֵּכַסְמַה םּואְנ יד (ס) עדער-רימוזער

 תיִצְמַּת ,רּוצֹק ,םּוּכִס יד (ס) עמוזער

 ,רּוּתְו ,תּורְטַּפְתִה יד (ס) עיצַאנגיזער

 תּוקְלַּתְסִה
 ֶּלַּתְסִה ,רֵּתַו ,רֶטַּפְתִה וו ןרינגיזער
 ,ןֹומְרַא ,יִמְׁשִר ןֹועָמ יד (ן) ץנעדיזער

 םיִרּוגְמ

 לָׁש ריִע יד (טעטש) טָאטש-ץנעדיזער

 לָשְמַּמַה

 ףֶרֶׂש רעד (ןע) ןיזער

 ןְרֶק ,רֶצֹוא ,יאֵלְמ רעד (}) וורעזער

 ןֹודֵקּפ ןְרָק ,םיִאּוּלִמ
 עַבָט תַרּומְׁש ,הָרּומְׁש רעד (ן) טַאװרעזער

 לַע הָריִמְׁש ,הָריִמְׁש יד (ס) עיצַאוװרעזער

 ('וכו ןורטאית ,העיסנל) סיִטְרַּכ רּוּמֶׁש ,תּוכְז

 יאֵלְמ ,לָכְמ ,רָגֲאַמ רעד (}) רַאּווורעזער

 רּוּמִׁש ,הָריִמְׁש יד (ןע) גנוריוורעזער

 ('רכו ןּורטאית ,העיסנל) סיִטְרַּכ

 תּוכְז רֹמָׁש ,רגָא ,רֹמָׁש װ ןריוורעזער

 יּוַמָּב יד ישזער

 רֶדֵס ,רֶטֶׁשִמ ,ןֹוטְלָׁש רעד (ןע) םישזער

 ֹוטְלִּׁשַה
 יאַּמַּב רעד (}) רָאסישזער

 ּוַמָּב יד (ןע) גנוריסישזער

 םִּיַּב װ ןריסישזער

 תַמְכָח ,םּואְּנַה תּונָּמֶא יד קירָאטער

 הָציִלְּמַה
 יִרֹוטִר ,ץֶלֶמִנ ,יִציִלְמ ידַא שירָאטער
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 ָצַה יד (ןע) גנוטער

 הָלָאְ
 תּויְּד ,רּוּפְׁש רעד (|) שוטער

 תּוּיִּד ,רּוּפְׁש יד (ןע) גנורישוטער

 תּיַּד ,רֵּפַׁש וו ןרישוטער

 תַּיַּד רעד (ס) רערישוטער

 ןֹונָצ רעד (רע) ךעטער

 לָׁשָמ ,הָדיִח רעד (ן) שינעטער

 ַעיִׁשֹומ ,ליִּצַמ רעד (ס) רעטער

 ,יִעְרְּפַמ ,ַעֵרְפַמְל לֶח ידַא ויטקַאָארטער
 יִנָרֹוחֲא

 ,יָנָרֹוחֲא טָּבַמ רעד (ן) טקעּפסָארטער

 רֹוחָאְל הָריִקְס
 תֶמֶּסִּכ לֶׁש ידַא ענעשטער

 תֶמָּסִּכ יד (ס) עקשטער

 רּוהְרִה ,הֶבָׁשֲחַמ ,ןֹויְעַר רעד (תו) ןויער

 ;ןֹוכָנ ,םיִאְתַמ ,יִּתְמֲא ,הֶאָי װדַא/ידַא שכער

 ןיִמָי
 ,הֵקָזֲח ,טָּפְׁשִמ ,קֶדָצ ,קח סָאד (ן) טכער

 תּוכְז

 ןָּמִיִמ ,יִנָמְי ,ןיִמָּיַמ ידַא קיטנַאהטכער
 יִקֲח ידַא ךעלטכער
 הָניִמַי ,ןיִמָי דַצ װדַא סטכער

 ,קֵדֹוצ ,םיִמָּת ,רָׁשָי ידַא קיטרַאפטכער

 קֶדֶצְּב ןיִמֲאֵמ
 ,קּוּדִצ ,הָקָּדְצַה יד (ןע) גנוקיטרַאפטכער

 ִּנַכִז ,הָחיִלְס

 הָּכַז 0: ,קֵּדַצ ,קֵּדְצַה װ ןקיטרַאפטכער

 בֵׁשְחַמ ,בּוׁשְח תַנֹוכְמ יד (ןע) ןישַאמנכער

 ,הָכָרֲעַה ,ןֹוּבְׁשֶח ,בּוׁשִח יד (ןע) גנונעכער

 הָעֵּד ,ביִׁשְחַּת
 דֹמָא ,ְךֵרֲעַה ,בֵׁשַח ,בֹׂשָח יי ןענעכער

 -לַע ּךֹמָס ,בֵׁשֵחְתִה (טימ) יי ךיז ןענעכער

 תַנֹוכְמ ,בֵׁשְחַמ ,בָּׁשַח רעד (ס) רענעכער

 בּוׁשִח

 ,הָעּוׁשְי ,הָעּוׁשִּת ,הָלָ
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 תיִסֲחַי ,ַעֵגֹונ ,יִסֲחַי ידַא ויטַאלער

 תַרֹוּת ,תּוסֲחַי יד (}) טעטיוויטַאלער

 תּוסֲחַּיַה

 תּויְסֲחַי יד ({) טײקוויטַאלער
 הָנּומֲא ,תֶּד יד (ס) עיגילער

 ,םִיַמָׁש אֵרָי ,דֵרָח ,קּודָא ,יִתָּר ידַא זעיגילער

 ןיִמֲאַמ
 הָנּומֶא ,תּוּיִתָּד יד (}) טעטיזעיגילער

 םִיַמָׁש תַאְרִי ,תּוקיִדֲא ,תיִתָד
 תֶטלְבִּת ,טיִלְבַּת רעד ({) ףעילער

 הָׁשֹודְק תֶרָּכְזִמ ,דיִרָׂש יד (ס) עווקילער

 (תילמשח ,תבכר לש) לֶזְרַּב סַּפ רעד (}) סלער

 תיִנְבַּת ,ףּוג ,דֶלָׁש ,תֶרֶּגְסִמ יד (ןע) םער
 ,ׁשּוּדִח ,ץּוּפְׁש ,ןּוּקִּת רעד (}) טנָאמער

 קֶדָּב
 ׁשּוּדִח ,ןּוּקִּת ,ץּוּפִׁש יד (ןע) גנוריטנָאמער

 שֶּדַח ,ןֵקִּת ,ץֵּפַׁש יי ןריטנָאמער
 ּוקיֵּת רעד (ס) ימער

 סיִרָא ,רֵכֹוׂש ,רֵכֹוח רעד (}) רַאדנער

 בֶהֶז ַעַּבְטַמ ,טֵקּוּד סָאד (ךע) לדנער

 ינרק ,ןְגָטְנִר םּולִצ ,ןֶגְטְנִר רעד ןעגטנער
 ןֵגְטְנִר

 ֶגֶטְנִר ינרק לָׁש ,ןֵגֶטְנִר לֶׁש "ןעגטנער
 ןֵגְטְנִר ינְרק צמ ןלַארטש-ןעגטנער

 תיִתָנְׁש הָּבִצִק ,הָיְסְנִּפ יד (ס) עטנער

 ִתיֵּב לַּיַא רעד (}) רעפינער
 קיִרָע ,דָּמַׁשְמ ,רֶמּומ יד (ן) טַאגענער

 סֶנֵסָנַר ,הָּיִחְּת רעד 60 סנַאסענער

 טּוקְלַי ,הָדְוְזִמ סָאד (ךע) לצנער

 (בכר לש ץיִפְק רעד (}) רָאסער

 םיִּיִעְבִט תֹורֹוקְמ ,רֹוקָמ רעד (}) סרוסער

 ,ׁשּוּדִח ,הֵּיִחְּת יד (ס) עיצַארװַאטסער

 םּוּמק ,םּוּקִׁש

 ,ׁשּוּדִח ,הָּיִחְּת יד (ןע) גנורירווַאטסער

 םּוּמק ,םּוּקְש

 רַאוטרעּפער -- וויטַאלער

 ,םֵּקַׁש ,םיִּיַחְל רֵזֲחַה ,ׁשֶּדַח װ ןרירווַאטסער

 םֵמֹוק

 הָדָעְסִמ לַעַּב רעד (|) רָאטַארָאטסער

 לֶכֹא תיֵּב ,הָדָעְסִמ רעד (ןע) ןַארָאטסער

 דֹובָּכ יֵׁשְגִר ,הָרֵקֹוה ,דֹובָּכ רעד טקעּפסער

 ,הָרֵקֹוה ,דּוּבִּכ יד (ןע) גנוריטקעּפסער

 דֹובָּכ יֵׁשְגִר תַעָּבַה

 סֵחיְתִה ,רֶּדַה ,רֵקֹוה ,דֵּבַּכ װ ןריטקעּפסער
 ךֹוּבַכַּב

 ,ׁשֶדָחַמ הָביִתְּכ ,קֵּתְעֶה רעד ({) טּפירקסער

 הָבּוׁשִּת

 ׁשּוּדִח ,ץּוּפְׁש ,ןּוּקִּת רעד (}) רוטַארַאּפער

 ;ׁשּוּדִח ,ץּוּפִׁש ,ןּוּקִּת יד (ס) עיצַארַאּפער

 םיִמּוּלְׁש ,יּוצִּפ

 ןֹוּבְׁשֶחְו ןיִּד ,ַחּוּד רעד (ן) טרָאּפער

 ,הָמיִׁשְר ,הָבָּתַּכ רעד (ן) שזַאטרָאּפער

 היָָטְרֹוּפִר
 ,ןֹוּבְׁשֶחְו ןיִּד רֹסָמ ,ַחּוַד וי ןריטרָאּפער

 ַעֵדֹוה

 ,חָּוַּד ,רֵפֹוס ,בָּתַּכ רעד (ס) רעטרָאּפער

 רֶטְרֹוּפָר

 ,הֵצַּפ :קֶּזַח ,ׁשֵּדַח ,ץֵּפַׁש ,ןֵּקַּת ו ןרירַאּפער

 םיִמּוּלִׁש םּלַׁש
 היִלִהְק ,הָקָיְלְּבּוּפִר יד (}) קילבוּפער

 יָנֵקיִלְּבּוּפָר ידַא שינַאקילבוּפער

 יִנְקיַלְבּוּפְר רעד רענַאקילבוּפער
 ץֶרֶׁש ,ׂשָמָר יד (ס) עיליטּפער

 ,הָרָעֶה ,םּויִס :קֵּתְעֶה יד (סע) קילּפער

 ןֹוחְתִּכ
 ְךיִרְדַמ ,יִטָרְּפ הָרֹומ רעד (ן) רָאטיטעּפער

 ,ןּוּנֵׁש ,הָרְזֲח יד (ס) עיציטעּפער

 ןּונְׁשַ
 -לַע רֹזָח ,ןֵנַׁש ,הֶרָזֲח ּךֹרָע װ ןריטעּפער

 רֹוזֲחַמ ,רַאּוטְרֶּפִר רעד (}) רַאוטרעּפער

 תֹוגָצַה



 ןרָיורטסנָאקער -- ךיז ןריצודָארּפער

 ,תיִנֵׁש הֹׂשָע ,רֵזְחַׁש װ ךיז ןריצודָארּפער

 תיִנֵׁש רֹצָי

 ,קּוּתְעַׁש ,קֵּתְצֶה יד (ס) עיצקודָארּפער

 ׁשּוּדִח ,רּוזְחַׁש

 ,יָסּוּפְט ,גֵצֵיְמ ידַא ויטַאטנעזערּפער

 יִביִטְטְנזְרְּפִר ,הָׁשְרֵמ
 ,ַחֹּכ-אָּב ,גיִצָנ רעד (}) טנַאטנעזערּפער

 חיִלָׁש ,הָׁשְרֵמ
 ,גּוֵצְי ,תּוגיִצְנ יד (ס) עיצַאטנעזערּפער

 ַחֹּכ-תּואָּב

 ַחֹּכ-תּואָּב ,גּוצִי יד (ןע) גנוריטנעזערּפער

 לֵּמַס ,ףֵּקַׁש ,םֵּגְדַה ,גַצַי יו ןריטנעזערּפער

 ,ֹומְצֵע תֶא גַּצַה יי ךיז ןריטנעזערּפער

 ַעַפֹוה

 תַּלַעְּפ ,יּוּכַּד תַלָעְּפ יד (ס) עיסערּפער

 םָקָנ יִׂשֲעַמ ,לּומְּג
 יּּנַׁש ,רּוּפׁש ,ןּוּקִּת יד (ןע) םרָאפער

 הָמְרֹופְר ,םיִכָרֲע
 ,רֹוטְמְרֹופָר ,ןֵּקַתְמ רעד (}) רָאטַאמרָאפער

 םיִכָרֲע יּוּנַׁש דיִסֲח

 ,םיִִּתְּד םיִכָרֲע יּוּנָׁש יד (ס) עיצַאמרָאפער

 תֶּדַה ןּוקִּת
 ,םיִכָרֲע יּוּנֶׁש יד (ןע) גנורימרָאפער

 םיִרּוּפִׁש תַסָנְכַה

 ,רֵּפַׁש ,לֵלָכַׁש ,םיִכָרֲע הֵּנַׁש יי ןרימרָאפער

 ֵקַּת
 הּנְַּׁשִה ,בָטּומָל רֹוָח וי ךיז ןרימרָאפער

 הָבֹוטְל

 תיִמָרֹופָר תּודֲהַי יד טיײקשידַיי-םרָאּפער
 חַתַנ ,חַלָּפ ,הָסּורְּפ סָאד (ךע) לטפער
 רֹוטְקְלִפָר ,רֹוריִזֲחַמ רעד (ן) רָאטקעלּפער
 היָה :(לוק ,םוח ,רוא) רֵזֲחַה וו ןריטקעלפער

 ןָכּומ
 ,רַזְחֶה .(וריג לע) הָבּוגְּת רעד (}) סקעלפער

 סקָלְפֶר
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 יִרָזְחֶה :(קודקדב) רֶזֹוח ידַא וויסקעלפער

 ִביִסקַלְפָר
 תּויְרַזְחֶה יד (}) טייקוויסקעלפער
 הָׁשָרְד ,הָאָצְרַה ,םּואְנ רעד (}) טַארעפער
 ,ןֹוּבְשֶחְו ןיִּד תֵריִסְמ יד (ןע) גנורירעפער

 וו
 ,ֹוּבְׁשֶחְו ןיִּד רֹסֶמ ,ׁשֹרָּד ,םֹאָנ װ ןרירעפער

 ַחְּוַד

 לָאְׁשִמ ,םַע לֵאְׁשִמ רעד (ס) םודנערעפער

 יִללּ
 רֵבֹוּד ,שֵרֹוּד ,םֵאֹונ רעד (ן) טנערעפער
 ,תּוכְמַס בַתְּכ ,הֶצָלְמַה יד ({) ץנערעפער

 ןיִכּוּמִס ,אָּתְכַמְסַא
 תֶרֹּזִח רעד (ןע) ןערפער
 ֹורֹוסְל הָרָזֲח ,תּונָּׁשִה רעד (}) ווידיצער

 ,ֹורֹוסְל רֵזֹוח רעד (}) טסיווידיצער

 דָעּומ

 ,םּולְקַּד ,הָאָרְקַה יד (ס) עיצַאטיצער

 הָאיִרְק
 הָאיִרְק ,הָאְרְקַה יד (ןע) גנוריטיצער

 םֵלְקַּד ,אֵרְקַה ,אֹרֵק װי ןריטיצער

 תֶרֹקָס ,תֶרּקִּב יד (ס) עיזנעצער

 תֶרֹּקִּב בֹתָּכ ,רקָס ,רֵּקַּב יו ןריזנעצער

 בֵתֹוּכ ,רֵקֹוס ,רֵּקַבְמ רעד (}) טנעזנעצער

 ֶרַּ
 קָתָּפ ,(האופר תנכהל) ןֹוּכְתַמ רעד (}) טּפעצער

 אֵפֹורָה

 ,הָעָּצַה ,הָצָלְמַה יד (ס) עיצַאדנעמָאקער

 הָצֵע

 ,הָעָּצַה ,הָצָלְמַה יד (ןע) גנורידנעמָאקער

 הָצֵע

 ַעֵּצַה ,ץֵעָי ,ץֵלֶמַה יי ןרידנעמָאקער

 הָאָרְבַה ,הָמָלְחַה יד ץנעצסעלַאװנָאקער

 װ ןריאורטסנָאקער ,ןרָיורטסנָאקער
 רַזְחַׁש ,םֵמֹוק ,םֵּקַׁש ,ׁשֶדָחַמ הֹנָּב
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 ,רֵזְחַׁשְמ רעד (}) רָאטקורטסנָאקער

 םֵּקַׁשְמ ,ׁשֵּדַחְמ
 ,ׁשֶדָחַמ הָּיִנְּב יד (ס) עיצקורטסנָאקער

 םּוּמִק ,רּוזְחִׁש

 ,תּודֵע ;גֵׂשֶה ,איִׂש רעד (}) דרָאקער

 טיִלקַּת ;הָדּועְּת

 ,טיִלְקַמ רעד (םי) רישכמ-רידרָאקער

 הָטְלְקַה תַנֹוכְמ
 טְלְקַה .(ןורכזל) בֹתַּכ ,םֹׂשָר װ ןרידרָאקער

 טּוהָרְו הָרּואְפַּת יִקְלֶח רעד (}) טיזיווקער

 (ןורטאיתב)

 ,הָמָרְחַה ,הָעֵקְּפַה יד (ס) עיציזיווקער

 הָסיֵפְּת
 ספָּת ,םֶרֲחַה ,ַעֵקְפַה װ ןריזיווקער

 ;רָצֵק ליִעְמ ,ןֶרֹטְקִמ סָאד (ךע) לקער

 תיֵאָּמֲח
 םּוסְרִּפ יד (ןע) גנורימַאלקער
 ,תֹועָדֹומ םָסֵרַּפ ,םֵסְרַּפ יי ןרימַאלקער

 ֵּבְמִפְּב ַחַּבַׁש
 הֹׂשָע ,םָסָרַּפְתִה װ ךיז ןרימַאלקער

 ֹומְצַעְל תֶמֹסִרְּפ

 הָזְרִּכ ,הָעָדֹומ ,תֶמֹסְרִּפ יד (ס) עמַאלקער
 אָבֵצ אֵצֹוי ,ןֹוריִט ,סָּיִגְמ רעד (}) טורקער

 סּייִּג יד (ןע) גנוריטורקער
 סֵּיַג װ ןריטורקער

 בּוּבַא ,רֹוּנִצ יד (}) רער

 עשורמ-עשר -- רָאטקורטסנָאקער

 תֹורֹוּנְצ וק ,רֹוּנִצ יד (ס) עינילנרער

 רעד (}) רָאטַאלַאטסניא-ןרער

 בֶרְבַרְׁש ,רֹוטָּלַטְסְניִא
 ,הָׁשְוַא ,ןֹואָׁש ,הָּלִמֲה ,ׁשַעֵר רעד ({) שער

 ׁשַחַר

 ףֶדֹע ,הָרְתִי ,תיִרֵאְׁש יד (}) טשער

 רֶתָי ,דיִרָׂש ,תיִרָאְׁש סָאד (ךע) לטשער

 ןֹואָׁש אֵלָמ ,יִנָׁשַעַר ,ׁשֵעֹור ידַא קישער

 ׁשַעֵר םַקָה ,ׁשֵעְרַה ,ׁשעֶר װ ןשער

 הָרָבְּכ ,הָפָנ יד (ס) עטעשער

 אָּפְרַמ םַס ,הָאּופְר ,הָפּורְּת יד (תו) האופר
 יִאּופְר ידַא קידהאופר
 הָמֵלְׁש הָאּופְר יד המלש-האופר

 הָפיִאְׁש ,רָצָי ,ןֹוצָר ַחֹּכ ,ןֹוצָר רעד (ס) ןוצר

 (דבלב ןיליפת לש) הָעּוצְר יד (תו) העוצר

 ףּורָט ,ןֹורָח ,ףֶצָק ,םַעַז יד (תו) החיצר

 וָּבְרִנ ,ףיִרָח ,סֵעֹוּכ ידַא קידהחיצר

 סֵמֹוח

 הָגּופֲה אֹלְל ,ףֹוס אֹלְל ,דיִמְתַמ ודַא קר

 ,ףִקֹּת ,תּוכְמַס ,תּורָמ ,תּוׁשָר רעד ({) תושר

 הָקָדְבַח
 חּול ,הָמיִׁשְר יד (תו) המישר

 לַעַּיִלְּב ןָּב ,הָזְבִנ ,לֶבָנ ,עָׁשָר רעד (םי) עשר

 ,תּועְׁשִר (תועשיר :האר) יד () תועשר

 תּורָצ ,עַׁשָר

 עֶׁשֶרְמ עֶׁשֶר רעד (ס) עשורמ-עשר



 ש
 יש תֹואָה יד/רעד ש

 !עַגֶר !קֹתְׁש טניא !ַאש

 ןֹויְצִר :הָמְגִּ ,תיִנְבַּת רעד (ןע) ןָאלבַאש
 ׁשֹודָנ

 ,יִרֹוקְמ-אֹל ,קּוחָׁש ,ׁשֹודָנ ידַא קינָאלבַאש
 טּוׁשָּפ

 קלֲחַה ,ַעֵצְקַה ,דֵרָּג ,ףֵׁשְפַׁש וו ןבָאש

 תֶּגְרָאְמ הָלְֵּג :ץֶצָח צמ רעבַאש
 לָבֲח :הָלְמֶח ;תּונָמֲחַר רעד דָאש

 הָלָּבַח ,םיִקָנְנ,ןָּבְרֶח צמ סעניָאדָאש
 לֵּבַח ,הָעָר הֹׂשָע ,קֶּזַה וו ןדָאש

 ּזֲה ,הָלָּבַח ,קֶזִנ ,דֵסְפֶה רעד (ס) ןדָאש
 שיִּב ,לָּבַחְמ ,תיִחְׁשַמ רעד (ןע) לקניונדָאש

 לֶּזַמ

 תּייִניִבֹוׁש ,תּונָּמֶאְל רעד (ןע) םזיניווָאש

 יאַּנִק ,יָנֹוציק ,יִּמֶאְל רעד (}) טסיניװָאש

 ִניִבֹוׁש ,יאַּנִק ידַא שיטסיניװָאש

 ןְוָג יד (ןע) גנוריטַאש

 תיִטֹוקְס הָפָׂש ,יִטֹוקְס ידַא שיטָאש

 דְנֵלְטֹוקְס סָאד דנַאלטָאש

 לֵּבַח ,ַעֵרָה ,קֶזָנ םֹרָּג ,קֵּזַה וי ןטַאש

 הָלֵפֲא ,לֶצ רעד (ס) ןטָאש

 לֵצֵמ ,ּךּוׁשָח ,לָפָא ידַא קידנטָאש

 (רעש) ריִהָּב םּוח ּפַא ןעטַאש

 חַׁש טניא ְךַאש

 טָמְחַׁש רעד (|) ךַאש
 טְמְחַׁש ַחּול יד (רע) טערבכָאש

 רָפֹוח ,הֶרֹוּכ רעד (}) רָאיטכַאש

 הָרְכִמ יד (ס) עטכַאש

 םיִלָפֲא םיִקָסֲע רעד (ס) רעכַאמ-רעכַאש

 טְמְחַׁש יִלְּכ יד () רוגיפכָאש
 ףיִעָצ ,לָׁש רעד (}) לַאש

 ףַּכ :לֶפַס ,הָרָעַ ,ַיִבָג ;הָּפִלְק יד (ן) לָאש
 ִיְַזאּפַה
 (ןג קרי) הָּסֵח רעד 0 טַאלַאש

 ,אּורְק אֹל רֶזֹוע רעד (םי) שמש'-ןטַאלַאש

 אּורק אל ְךּוַתְמ

 (תּורשכ ינינעב רקיעב) הָלֵאְׁש יד (תו) הלאש

 לֹוק תַעָמְׁשַה ,הָעּורְּת יד (ןע) גנולַאש
 הָעּורְּת

 ,לֵבֹונ ,לַעַיִלְּב ןֶּב ,לֶבָנ רעד (סע) קיטלָאש

 יאַּמַר

 (תוירזכאב)לֵׁשָמ ,טלָׁש װ ןעװעטלַאש

 תַחַּפְטִמ ,ףיִעָצ ,לָׁש רעד (ךעל) קילַאש
 לֹוק ַעַמָּׁשַה ,לֵלֹוטְצִה ,ַעֵּבַה ,לֵלֹוצ יי ןלַאש

 הָעּורְּת

 דֶלֶג ,הָּפִלְק סָאד (רע) ץכעלָאש
 אֹל םיִרָבְדִל ףֶּדְרִנ םֵׁש רעד (}) זױמעלַאש

 םיִדָּדְגַמ
 תּייָנֹוְּדַחְּב ריִׁש ,רֵרְמַז וו ןזױמעלַאש
 ,עַר ,עָׁשָרְמ ידַא קיטפַאהקלַאש
 הָפק ,יּוּפק ,ףָצֵק רעד םָאש

 (ססוח ןיי) הָיְנַּפְמַׁש רעד רעינַאּפמַאש

 ׁשאֹרָל ץיִחְרַּת רעד (ס) וּפמַאש

 הָּמִלְּכ ,ןֹויְזִּב ,הָּפְרֶח ,הָׁשּוּב יד (סע) דנַאש

 ּוזָּב ,ׁשיִבֵמ ,ריִּפְחַמ ידַא טּפַאהדנַאש

 ,הָּמָלְּכ ,תּומְלָּכִה יד (|) טײקיטפַאהדנַאש

 ֹוָּזּ
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 תיֵּב ,תֹונֹוז תיֵּב סָאד (רעזייה) זױהדנַאש

 תֶׁשֹּב

 ןֹולָק דּוּמַע רעד (סע) ּפולסדנַאש
 םֶתָּכ ,ןֹולָק רעד (}) קעלפדנַאש

 ןֹולק דּוּמַע רעד (רעצעלק) ץָאלקדנַאש
 רֶׁשֹּכ תַעְׁש ,יּוּכְס ,תּונְּמַּדְזִה רעד (}) סנַאש

 רֵקֹוה ,-לַע רֹמָׁש ,דֵּבַּכ װ ןעווענַאש

 הָלָעִּת ,הָריִפֲח ,הֶרָפֲח רעד (ן) ץנַאש
 שיִדָגְּב ןֹורֲא יד (קנעש) קנַאש
 יִפי ,רַאּת-תַפְי יד (}) טייקנָאש

 הָטֶבֲח ,הָּכַמ ;יִרָי ,הָּיִרְי רעד (}) סָאש
 ְךֶרֶּד ,יִׁשאִר ׁשיִבְּכ ,ׁשיִבְּכ רעד (ןע) ײסָאש

 ךֶלֶּמה
 (הקירמאב) הָכאָלְמ חיֵּב רעד (ס) ּפַאש

 (תפרוט היז) ְךֹוַביִבְּד רעד (}) פָאש

 (הוורפ) ןֹוביִבְּד לֶׁש ידַא ןֿפָאש

 הָלֵחְר ,לֵחָר ,הָׂשְבִּכ ,שֶבָּכ יד ףָאש
 ,הָאָצְמַא ,הָאיִרְּב ,הָריִצְי יד (ןע) גנופַאש

 םּוקָי
 (הבוט ןבא) ריִּפַס רעד (}) ריפַאש

 ןתָנ ,טלָׁש ;םָקָה ,אֹרָּב ,רֹצִי װ ןפַאש

 תֹוּדְקְפ

 הֶׂשְבַּ לָש ,ׂשֶבָּכ לָׁש ידַא ןפָאש
 ׂשֶבָּכ רַׂשְּב סָאד שיילפנפָאש

 םיִדָנְּב ןֹורֲא ,ןֹורָא יד (ס) עפַאש
 גָהָנ רעד (}) רעפָאש
 גֹהָנ װ ןרירעפָאש
 ׁשֶּדַחְמ ,הָנֹוּב ,הָרֹוּפ ,רֵצֹוי ידַא שירעפַאש

 הָניִהְנ ןֹויִׁשִר יד ({) ץנעציל-רעפָאש
 תַעיִבְק ,הָמּוׁש ,הָכָרֲעַה רָצֹוא רעד ץַאש

 רּועְׁש

 ,הָמּוׁש ,דֶמֹא ,הָכָרֲעַה יד (ןע) גנוצַאש

 ןְדְמֶא
 בֵׁשַח ,דֹמָא ,םּוׁש ,ְךֵרֲעַה װ ןצַאש

 רָצֹואָה תיֵּב ,רָצֹוא יד (ן) רעמַאקצַאש

 טייקפרַאש -- זױהדנַאש

 הָּמִלֲהַמ ,ַעּוזֲעַז ,םֶלֶה רעד (}) קָאש
 תֹודיִחְי םיִׁשִׁש רעד (}) קָאש

 ִא ,ֵּת רעד (|) לַאקַאש
 הָדָלֹוקֹוׁש רעד (סע ,ן) דַאלָאקָאש

 דְלֹוקֹוׁש חַּירָּכִס יד (ס) עקדַאלָאקָאש
 ץֹּלַּפ ,ַעְזֲעַז ,םלָה װ ןריקָאש

 עּוזַעַז ,ְךּוׁשְכִׁש ,ַעּונְעִנ רעד (ןע) לקָאש

 רעֶג ,ּךֵׁשְכַׁ .עֵָה ,ַעֵנְעַנ יי ןעלקָאש
 .ךּוׁשְכִׁש ,ַעּונְעַנ סָאד (}) שינעלקָאש

 דּונְדִנ ,לּוטְלִט

 תֹועּונְּת ןֹודיִח רעד (סע) דַארַאש

 דֹקְדִק ,תָפְקְרִק ,תֶלְֹלִג רײד (ס) ןברַאש
 הָמְזִג ,הָמָזְגַה ,הָזְרְפַה רעד (|) שזרַאש
 גֵלְפַה ,םֶזְגַה ,זֵרֶפַה װ ןרישזרַאש

 רַחַׁש ,רֵחַּׁשַה דּוּמַע ,הָחיִרְז רעד (ןע) ַײרַאש

 רַחַּׁשַה הֹלָע ,ַחֹרָז וו ןעַײרַאש

 ׁשּורְׁשִר ,הָׁשְוַא ,ׁשֵחַר ,ׁשַחַל רעד (}) ךרָאש

 ׁשחֶל ,ׁשֶרְׁשַר ,ׁשּוַא װ ןכרָאש

 ןֶטֶלְרַׁש ,יאַּמַר ,לֵכֹונ רעד (ןע) ןַאטַאלרַאש
 ,תּואָּמַר ,תּולְכֹונ רעד (ןע) םזינַאטַאלרַאש

 תּויְנָטָלְרַׁש
 יִנָׁש ,(ינָשּכ) םֹדָא ידַא ךעלרַאש

 םֶסֶק ,ןֵח רעד (ןע) םרַאש

 דֵרֶּג ,רֹרָּג ,טֵּטַח ,ףֵׁשְפַׁש י ןרַאש

 -ל ְךּומָס לֹחְז :(-ירחא) רֶּזַח װ ךיז ןרַאש

 ריִצ רעד (}) רינרַאש

 דֵרֶּג ,ףֵׁשְפַׁש וו ןעווערָאש

 ׁשּורָט ,סַּג ,סָּפְסַחְמ ידַא קיטסרָאש

 ,ףיִרָח ,זָחְׁשִמ ,ןּונָׁש ,דָּדֲחְמ ,דַח ידַא ףרַאש

 ַחֹּקִּפ ,חָּלִמְמ
 דֹח רעד ףרַאש

 ּוּנַׁש ,דּוּדִ ,הָזָחְׁשַה יד (ןע) גנופרַאש

 ףֵרַחַה ,ןּנַׁש ,דּדַח ,זַחְׁשַה װ ןֿפרַאש
 ףֶּלַע רעד (ס) רעליצֿפרַאש
 תּוניִנְׁש ,תּופירֲח ,דּוּדַח יד ({) טייקפרַאש



 םּווש -- ןייטשפרַאש

 תֶזָחְׁשַמ ןֶבֶא רעד (רע) ןײטשפרַאש

 טֶלְחִמ טְקָׁש ּפַא ליטשדַאש
 בֶרֶח יד (ס) עקשַאש
 תָּבַׁש רעד (םי) תבש

 םינתונש) תָּבַׁש תֹורְּפ סָאד (}) סּפיוא-תבש

 (םידליל

 תָּבַׁש לָׁש יֹוּג רעד (םי) יוג-תבש

 תָּבַׁש םֹוי לֶׁש ,תָּבַׁש לָׁש ידַא קידתבש

 תָּבַׁש יֵאָצֹומ ודַא/רעד (}) סטכַאנ-וצ-תבש

 הָעּובְׁש יד (ס ,תו) העובש
 תֹועּובָּׁשַה גַח לֶׁש ידַא קידתועובש
 הָאָמֲחַמ ,הָּלִהְּת ,חַבָׁש רעד (םי) חבש
 הָחָּפְׁשִמ ,טֵבֵׁש רעד (םי) טבש
 (תּולַבאֹל) הָעְבִׁש יד העבש
 ִלָּכ-רָבָׁש יד (ם) ילּכ-ירבש

 תַעַּדַה ףּורֵט ,ןֹועָּגִׁש רעד (תו) ןועגש

 תַחַׁשִמ דָׁש ,דָׁש רעד (םי) דש

 ְךּוּרִׁש רעד (םי) ךודש

 ,םיִדָׁש דּוּקִר רעד (ץנעט) ץנַאט-םידש

 םיִדֵׁש לֹוחְמ

 יִדָׁש ידַא שידש

 ןָכְּדַׁש רעד (םי) ןכדש

 תּונָכְּדַׁש סָאד (}) תונכדש

 תיִנָכְּדַׁש יד (ס) עטנכדש
 גּוז ,ְךֵדַׁש יי ןענכדש

 ְךַּתְׁשִה (-וצ) יי ךיז ןענכדש
 ץִל ,דֵׁש ,ןֹודֵׁש סָאד (ךע) לדש

 הִָּחְּד ,בּוּכִע ,הָיָהְׁשַה צמ תויהש

 לע םיכרבמש הכרב) "לֹּכַהָׁש" רעד (ןע) לּכהש

 (ץראה ןמ ולּודיִג ןיאש רבד לכ לעו םימ

 ץֵעָיְתִה ,ץֵעָּוִה ךיז ןַײז הצע לאוש
 הָמְרַמּו רֵקֶׁש רעד רקשו אווש

 םֶבָי ,סיִּג רעד (ס) רעגָאװש
 ,ףֵפֹור ,הָאֵל ,ׁשּולֲק ,ׁשֶּלַח ידַא ךַאוװש

 הָפָר
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 ,ׁשֶּלַח ,ץֶרֶמ רַסֲח רעד (עק) רעקניכַאװש

 לָׁשֹוּכ ,ׁשּוׁשָּת

 תּוׁשיִׁשְּת ,ןֹויְפִר ,הָׁשְלֵח יד (|) טײקכַאװש

 לֶכֵׂש-הָפְר ידַא קיּפעקכַאװש

 הָריִהְדִּב ידַא םָאלַאװש

 רֹורְּד ,תיִנּונְס יד (ן) בלַאװש

 תיִגֹופְס ,גֹופְס ,הָּיִרְטִּפ רעד (ןע) סָאװש

 תֹויְרְטִּפ קַרְמ יד (ן) ּפוזנעמָאװש

 רּוּבְרַּב רעד (ןע) ןַאוװש

 תֶרֶּבִעְמ ,הָרָה ידַא רעגנַאװש

 רּוּבִע ,ןֹויָרֲה יד (ןע) גנורעגנַאװש

 ןֹויָרֵהְּב הֹיָה װ ןרעגנַאװש

 רּוּבִע ,ןֹויָרַה יד (ן) טפַאשרעגנַאװש

 רּוּבְרַּבַה תַריִׁש סָאד (ןע) גנַאזעג-ןענַאװש

 ׁשֵּפִט ;בָנָז רעד (ץנעווש) ץנַאװש

 םיִנֹומֲה ,הָקֲהַל ,ליִחְנ רעד (ןע) םרַאװש

 רֹחָׁש ידַא ץרַאװש

 (םיפלקב) הֶלָע רעד ץרַאוװש

 ןִיַע תַבָּב ,ןֹוׁשיִא סָאד (ןע) לּפַאצרַאװש
 הָרֹחְׁש הָדֹובֲע יד (|) טעברַאצרַאוװש

 ,לָעֹוּפ רעד (ס) רערָאטעברַאצרַאװש

 הָרֹחְׁש הָדֹובֲע לֵעֹוּפ

 ;(סכמ ילב) הָחָרְּבַה יד (ןע) גנוצרַאװש

 הָרָחְׁשַה
 תֹוחּורְו םיִדָׁש רעד (}) רָאי-ץרַאװש

 רֵחְׁשַה ;(סכמ ילב) ַחֵרֶבַה װ ןצרַאװש

 רֹוע-םּוחְׁש ,יִׁשּוּכ רעד רעצרַאוװש

 (סכמ ילב) ַחיִרְבַמ רעד (ס) רעצרַאוװש

 םיִבֹוט םיִסָחיִּב (טימ-) ּפַא הוושב-הווש

 ףֶסָּכ הָוְׁש יא ףסּכ -הווש

 םִיַלֲעַנ תַחְׁשִמ רעד (}) סקַאװּוש

 ,רֶׁשֹע ,תֹורָתֹומ רעד (געט) גָאטליױווש
 עַפֶׁש

 יִגֹופְס ,גֹופְס ,הָיְרְטִּפ רעד (ןע) םיֹוווש

 הֵּיִחְׂש רעד םּוווש



231 

 הֶבָחְר הָעּונְּת ,בָצָק ,הָפּונְּת רעד (ן) גנּווװש

 רֹהָנ ,ׁשחֶר ,ץֹרָׁש ןעלבירג ןוא ןעלביווש
 תֹומָח ,תֶנָתֹוח יד (ס) רעגיווש

 הֵקיִתְׁש רעד גייווש

 קֹתָׁש ,טקָׁש װ ןגַײװװש

 טקָׁש ,ׁשיִרֲחַמ ,קֵתֹוׁש ידַא קידנגַײװש
 הָמָמְדִּב ,טֵקָׁשְּב ידַא קידװעגַײװש

 תּונְקְתַׁש סָאד ({) שינעגַײװש
 ןִקְתַׁש רעד (ס) רעגַײוװש
 בֵלֹוח ,ןָּבִלַח רעד (ס) רעגַײװש

 הָעְּזַה ,הָעָז רעד (}) סייווש

 ְךּוּתִר יד (ןע) גנוסייווש

 ָךּוּתִר יִדָי לַע רֵּכַח ,ּךֵּתַר יו ןסייווש

 הָיְרַציַוְׁש ,ץִיַנְׁש יד ץַײוװש
 יִציִוְׁש ידַא שירַאצַײװש
 ףֵּסַה רֵמֹוׁש רעד (ס) רַאצַײװש

 יָציִוְׁש רעד רעצַײװש

 תיִציִוְׁש הָניִבְּג רעד (}) זעק-רעצַײװש
 הָּיִחְׂש תַכְרְּב רעד (ןע) ןייסַאבמיווש

 ףּוצ ,הֹחָׂש װ ןעמיווש

 ןִיְחַׂש רעד (ס) רעמיווש

 ,הָאָנֹוה ,תיִמְרַּת ,תּואָּמַר רעד (ןע) לדניווש

 הָמְרִמ
 תֶרֹחְרַחְס רעד (ןע) לדניווש

 יִליִלְס ,יִנָיְלּול ,רֵרֲחַּתְסִמ ידַא קידלדניווש

 תֹויִנְיְלּול תֹוגָרְדַמ צמ ּפערטלדניוװש
 קֹסָע ,הֵנֹוה ,הָּמַר :רֵרְחַּתְסִה װ ןעלדניווש

 תיִמְרַּת יֵׂשֲעַמְּב

 זַחַאְמ ,לֵכֹונ ,יאַּמַר רעד (ס) רעלדניווש

 םִיַניֵע

 הָאָנֹוה לָש ,תּואָּמַר לֶׁש ידַא שירעלדניווש

 ןְזאָה דַצִמ תֶקֶּלַּד ,תֶרֶּזַח יד (ס) עקניווש

 (הרתי תוליעפ) "ץיִוְׁש" ;הָעֶּזַה יד ץיווש

 הָעְּזַה ץֵחְרֶמ יד (רעדעב) דָאבציוװש

 םֵחַיְתֶה ;הָׁשָק לֹמָע :ַעְּזַה וו ןציווש

 הטוש -- גנוווש

 תּוצְצֹורְתִה ;הָעֶּזַה סָאד (}) שינעציווש

 תּופיִחְר ,ףּורְּפִר ,ףּוחַר יד (ןע) גנובעווש

 תיִרְפֶּג רעד (ןע) לבעווש

 תיִתָרְפֶּג הָצְמֲח רעד רעיוזלבעווש
 ריִוֲאָּב טּוׁש ,ףֵרְּפַר ,ףֵחַר יי ןבעווש

 רּורְפַּג סָאד () עלעבעווש
 הָסיִּג יד (ס) ןירעגעווש

 יִדְוֶׁש רעד דעווש

 תיִדָוְׁש ידַא שידעווש

 הָיְדִוְׁש סָאד ןדעווש

 ןֶּתְפִ ,ןְָּפִּמַ ןֶבֶא ,ףס יד (ן) לעווש
 קּוצְּב ,תּוחְּפַנְתִה ,ַחּוּפִנ יד (ןע) גנולעווש

 הָיִרְטִּפ סָאד (ךע) למעווש

 ןֹויָרֵהְּב הֹיָה װ ןרעגנעווש

 רּוּבִע ,ןֹויָרֵה יד (ן) טפַאשרעגנעווש
 רּוּגְרִּג ,הָפיֵטְׁש רעד קנעווש

 הָחָדֲה ,רּוּגְרִּג ,הָפיִטְׁש יד (ןע) גנוקנעווש

 יִמ ,תֶרֹּגְרִּג ,רּוּגְרִג יִמ סָאד (ן) ץכעקנעווש

 הָפיִטְׁש
 רֵּגְרַּג ,ַחֵדָה ,ףֹטָׁש װי ןעקנעווש

 הָיִנָמֲחַר תֹוחֶא ,תֹוחָא יד (ס) רעטסעווש

 ןֶדֹוּד סָאד (רע) דניקרעטסעווש

 ,רּומָח ,לֵקְׁשִמ-בַר ,דֵבָּכ ,הָׁשִק ידַא רעווש

 ַעֵּגִיְמ ,ףָּיַעְמ ,ףיִקַּת

 םֶח ,ןֵתֹוח רעד (}) רעווש

 ףִיַס ,בֶרָח יד ({) דרעווש

 ןֶדָנ יד (|) דיישדרעווש

 לֶבֵס ,ץֵחַל ,הָיְׁשִק ,יִׁשֹק יד (ן) טייקירעווש
 לַעַּב ,ןֵמָׁש ,רָׂשָּב לַעַּב ידַא קיבַײלרעװװש

 ףּוּג

 הָעּובְׁשִּב רֹסֶמ ,רֹדָנ ,עַבָׁשִה יו ןרעווש

 דָבֹּכַה זַּכְרֶמ רעד (}) טקנוּפרעװש

 דּוחְׁש ,דַחֹׂש רעד (ס) דחוש

 טְחֹוׁש רעד (8י) טחוש

 ׁשֶּפִט ,הָטֹוׁש רעד (ס) הטוש



 טַאטש -- ּבױש

 תיִגּוגְז ,הָׁשְמִׁש יד (ן) ביוש

 תֹוׁשָמְׁש בֵּגַנְמ רעד (ס) רעשיווביוש

 (תינוכמל)

 רֶעֵׂש ְּךַבְס רעד (ס) רעביוש

 ,תּוצָלַּפ ,הָדָרֲח רעד (ס) רעדיוש

 הָמיֵא

 יִתָעְוַז ,םיָא ,אָרֹונ ,דיִרֲחַמ ידַא ךעלרעדיוש

 לֵחְלַחְתִֶה ,דֹרָח ,דֹעָר יי ןרעדיוש

 תֵא ,הָּתְחַמ ,הָעָי רעד (}) לוויוש

 (תוינטק סיכ)ליִמְרַּת רעד (ן) טיוש

 הָפֵק ,יּוּפק ,ףָצֵק רעד (ןע) םיוש

 יִגֹופְס יִמּוּג יד ימוגמיוש

 ףֶצק הֵלֲעַה ,הָּפִק יי ןעמיוש
 ףצִק ,ףֵצַקְתִה יי ךיז ןעמיוש
 דַּיִמ ,רָבְּכ װדַא ןיוש

 הָרָקֹוה ,דּוּבִּכ יד (ןע) גנוניוש

 רֵקֹוה ,-לַע רֹמָׁש ,דֵּבַּכ װ ןעניוש

 קֶּנַּפְתִה ,רֵמָּׁשִה וי ךיז ןעניוש

 םָחֶר ,קיֵח רעד (}) סיוש

 הָוֲאַר ןֹוּלַח סָאד (ס) רעטצנעפיוש

 קָחְׂשִמ ,הָזֲחַמ ,הָנָּצַה יד (|) ליּפשיוש
 ןֵקֲחַׂש רעד (ס) רעליּפשיוש

 לַעֵנ רעד (ךיש) ךוש

 לַעַנְךֹורְׂש סָאד (ךע) לדנעבכוש
 לֶגָר תּוסְּכ ,הָלָעְנַה סָאד גרַאװכוש

 לַעַנ ףַּכ רעד (ןע) לפעלכוש
 תֶסֶנְּכ תיֵּב ; רֶפֵס-תיֵּב יד (ן) לוש

 ֹורָע ,עַׁשָּפ ,אָטֵח ,הָמְׁשַא יד () דלוש

 הָרֵבֲע
 ןָיְרַבֲע ,ַעֵׁשֹוּפ ,אֵטֹוח ,םֵׁשָא ידַא קידלוש
 ןֹווָע ,אָטַח ,הָמְׁשַא יד ({) טייקידלוש

 ,הָלָחְלַח

 ,הָכָרְדַה ,הָאָרֹוה ,דּוּמִל יד (ןע) גנולוש

 ןּוּמִא

 (תסנכה תיבב) ןָחְלָׁש רעד (ס) ןחלוש
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 ּךֵרְדַה ,רֵׁשְכַה ,דֵּמַל ,הֵרֹוה ,ְךֵנַח יי ןלוש
 ןֵּמַא
 רֶפֵס-תיֵּב יד (ס) עלוש

 יִלְּב ,םּוׁש ,אל ,םּולְכ אֹל טרַא םוש

 חקַּפ ,רֵמֹוׁש רעד (םי) רמוש

 לֵצַהְו רֹמָׁש װ ןַײז ליצמו-רמוש
 תֶלֵקֹולְק תּורְפִס רעד דנוש

 ְךֶרֶע רַסֲח רּוּפְס רעד (ןע) ןַאמָארדנוש

 יִתּורְּפִס
 רֶלְּדְנַס רעד (ס) רעטסוש

 םיִנֹומֲה ׁשּוּמִׁשִּבֶׁש רָבָּד יד (|) סַאגרעטסוש

 תּורָלְּדְנַס יד (ןע) ַײרעטסוש

 תֶׂשֶקְׂשִק ,שקְׂשִק יד (ן) ּפוש
 תֵא ,הָּתְחַמ ,הָעֵי רעד (ס) לפוש
 הָרֵגְמ רעד (רעדעל ,סנ) דָאלפוש
 הֹתָח ,הֶעֵיְּב דֹבָע ,הָעֵיְּב רֹפָח יי ןעלפוש

 ןֹואָטִּב ;םָטֹח :רָפֹוׁש רעד (ס) רפוש

 תּוסָח ,ַחּוטְבִא ,ןֵגָמ ,הָּנַגֲה יד ץוש

 ןֵגָמ תַריִפֲח ,הָריִפֲח רעד (ס) ןבָארגצוש

 הָסְחַמ ,טְלְקִמ רעד (ן) רעלעקצוש

 רּוט ,הָרּוׁש יד (תו) הרוש

 רֹקְע ,רֹוקָמ ,ׁשֶרֹׂש רעד (םי) שרוש

 ׁשֵׁשְחַר ,ׁשֹחָר ,ׁשֹחָל װ ןעקשוש

 הֶזָל הֶז ׁשֹחֶל ,ׁשֵחַלְתֶה וו ךיז ןעקשוש

 תיִרְּב-ְןֶּב ,ףָּתָׁש רעד (םי) ףּתוש

 תּופָּתֶׁש סָאד (ן) תופּתוש
 יִלָלְּכ ,ףָּתָׁשְמ ידַא קידתופּתוש

 יִלָלְּכ ,ףָּתַׁשְמ ידַא שיפּתוש

 הָדָמְׁשַה ,גֶרָה ,הָטיִחְׁש יד (תו) הטיחש

 לֶגָס ,ןֹונָּגְנַמ ,הָדֵקְפִמ ,הָּטַמ רעד (ן) בַאטש

 םיִדְבֹוע

 ׁשּוּג ,(לזרבמ) לֵּקַמ ,טֹומ יד (ס) עבַאטש

 (תכתממ)

 תּודיִמֲא ,תּורְּדַהְתֶה ,רֵאְּפ רעד טַאטש

 תּוׁשָר ,ןֹוטְלָׁש ,הָניִדְמ רעד ({) טַאטש
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 םֹוקָמ ;הָיְרִק ,ריִע יד (טעטש) טָאטש

 תֶסֶנְּכ תיֵבְּב ַעּובְק
 םֹוקְמִּב פערּפ טָאטש

 ריִעָה רֹוזַא ,הָנּוכְׁש רעד ({) לײטטָאטש

 יִתּוכְלַמ ,יִּתְכַלְמַמ ,יִתָניִדְמ ידַא שיטַאטש
 יִנֹוריִע ,ריִעָה לָׁש ידַא שיטָאטש

 ריִעָה לֶׁש עֶּגִׁשְמ רעד רענעגושמ-טָאטש

 (הרייעב)

 ריִעָה רַּכְּכ רעד (רעצעלּפ) ץַאלּפטָאטש
 ריִעָה עַבֹר סָאד (ןע) לטרעפטָאטש

 הָציִקֲע ,ץֶקֹע ,הָריִקְּד רעד (ךעטש) ךָאטש
 רֶדְּג ,(רדגל)טֹומ ,סְנֹולְּכ רעד (}) טעכַאטש

 ֶיַּת
 תַפָר ,הָוְרֶא יד (רעלעטש) לַאטש
 הָדָלְּפ רעד לָאטש

 דֹאְמ קָזָח ודַא ןזַײא-ןוא-לָאטש
 הָדָלְּפ רֶמָצ יד עטַאװ-לָאטש

 הֶאְרַמ ,הָרּוצ רעד ({) טלַאטש

 הָאָנ הָרּוצ לַעַּב ,הָאָנ ,בּוטָח ידַא ענטלַאטש

 ׁשֹקַע ,ַחּוׁשְק :הָדָלְּפ לָׁש ידַא ןלָאטש

 ,ריִהָי ,הָאָּגִתִמ ,הָאּג ,אֵּג ידַא ץלָאטש

 ןָבְרְּבַר
 ,תּוריִהְי ,תּונָתְוַאַג ,הָוֲאַּג רעד ץלָאטש

 תּובְרְכַרְתִה
 הָהָּבְגַה בק רעד (}) ץלָאטש

 הֵאָּנְתִה װ ןריצלָאטש

 ,תּובְרְבַרְתִה ,תּונָתְוַאַּג יד (}) טײקצלָאטש

 תּונָצֲחַׁש

 הָחָּפְׁשִמ ,הֵּטַמ ,עַזְג ,טֵבֵׁש רעד (ןע) םַאטש

 תֶלָׁשְלַׁש רעד (רעמייב) םיױבמַאטש

 סּוחִּיַה ןֵליִא ,ןיִסֲחּוי
 םּוגְמִּג יד (ןע) גנולמַאטש

 םֶּגְמַּג וו ןעלמַאטש
 -דַבְּכ ,הָּפ-דַבְּכ ,ןֶמִּגִמַּג רעד (ס) רעלמַאטש

 ֹוׁשָל

 ןקלַאבצרַאטש -- טָאטש

 -ִמ אֹוּב ,-ָמ לֵׁשְלַּתְׁשִה ,-מ ַעֹבָנ װ ןעמַאטש

 (רוקמכ)

 תַעַּבְטַמ ,טֵלְּבַמ רעד (ן) ּפמַאטש

 ְׂ לֵּבְלַּבְתֶה ,לָׁשָּכִה ,דֹעֶמ װ ןרעּפמָאטש

 ליִטְמ ,רֹוׁשיִּכ ,לּוצִי ,טֹומ רעד (ןע) גנַאטש

 ,הָדיִמֲע ,הָּדְמִע ,דָמַעַמ רעד (|) דנַאטש

 תּוביִצַי

 ,הָּדְמִע ,טָּבַמ תַּדִקְנ רעד 60 טקנוּפדנַאטש

 הָניִחְּב ,הָפָקְׁשַה ,הָפָקְׁשַה תַּדִקְנ
 ,קָוָח ,בֶלָׁש ,הָגֵרְדַמ רעד (ןע) לּפַאטש

 ָגְרַּד ,הָלֲעַמ
 (ראות םש לש) הָאָוְׁשַה יד (ןע) גנולּפַאטש

 ,הָטָעְלַה ,םּוּתִס ,םּוטְּפ יד (ןע) גנוּפָאטש

 יּוּלִמ

 אֹּלַמ ,טֶעְלַה ,םֹתָס ,םֶטַּפ וו ןּפָאטש

 בַנְז ,הֵּיְרָגיִס לֵַדְּב סָאד (ןע) לסּפָאטש

 הָּיִרְגיִס
 דַּב ,גיִרָא ,רֶמֹח רעד (}) ףָאטש !

 דָחָיְמ ַחיִלָׁש ,ץֶר רעד ({) טעפַאטש

 ַחוַּד זֵרָכַה ,רֵׂשַּב יי ןריטעפַאטש
 הֶּלַא ,הָּטַמ ,לֵּקַמ רעד קָאטש

 הָמֹוק רעד (0 קָאטש

 ּךֶׁשֹח רעטצניפ-קָאטש) דֹאְמ -קָאטש

 (םִיַרְצִמ
 ךֶסֶמ ,ןֹוליִו רעד (}) רָאטש

 יֵׁשֹונֲא ,הָתּומְּתיִנָּב ידַא קיברַאטש

 ,הָתּומִּת רּועְׁש יד (ן) טײקיברַאטש

 הָתּומְּת

 ךֹעֶד ,םיִּיַח קֹבָׁש ,ַעֹוָּג ,תּומ װי ןברַאטש

 סיִרְּת ;ְּךֶסֶמ ,ןֹוליִו יד (ס) ערָאטש

 ,רַעֵס ,הָרָעְס ַחּור ,הָפּוס רעד (ס) םערָאטש

 לֹוׁשְחַנ

 הָסְכִמ ;תּוטיִלְּב ,הָטיֵלְּב יד (}) ץרַאטש

 (ריסל)

 הָנְמֹוא ,הָחּולְׁש רעד (ס) ןקלַאבצרַאטש |



 תוטש -- קיצרַאטש

 הָצּוחַה אֵצֹוי ,טְלֹוּב ידַא קיצרַאטש

 ,אירָּב ,ץֶרְמִנ ,זַע ,ןָתיֵא ,קֶזָח ידַא קרַאטש

 ןסָח
 ץּוּמִא ,דּוּרִע ,קּוּזִח יד (ןע) גנוקרַאטש

 ,םָצֹע ,ַחֹּכ ,הָרּובְּג ,קֶזח יד ({) טײקרַאטש

 ףקֹּת

 ,ליַח רֶּזַא ,-ל ףֵקֹּת ןֹתָנ ,קֵּזַח יי ןקרַאטש

 דֵדֹוע ,ץֵּמַא
 זע רֶּזַאְתִה ,קֶּזַחְתִה װ ךיז ןקרַאטש

 דֵדֹועְמ ,קּוּזִח םַס סָאד (רע) ץכעקרַאטש

 םיִרּוגְמ םֹוקְמ ,הָריִּד ,תֵיַּב יד (רע) בוטש

 תִיַּב יֵצְפָח צמ ןכַאזבוטש

 לֶהֹא בֵׁשֹוי ,תִיַּב בֵׁשֹוי רעד (ס) רעציזבוטש

 תִיַּב-תֵּיַח יד (תו) היח-בוטש

 ִתְחַּפְׁשִמ ,ףֶלֶאְמ ,יְבְמ ,יִתיֵּב ידַא קיבוטש
 הָדֹובֲע-רֵדֲח ,דּוּמִל-רַדֲח רעד (ס) עידוטש

 ,הָריִקֲח ,רֵקָחֶמ ,דּוּמִל יד (ס) םוידוטִש

 ׁשָרְדִמ ,ןּויִע
 ןּנַׁש ,ןֵּיַע ,רֹקָח ,דֹמָל װי ןרידוטש

 ךֶרֶע רֵסֲח רֶבָּד ;רָפָע ,קָבָא רעד ביוטש

 קָבָא הָּסָכְמ ,יקָבֲא ,קָּבֲאְמ ידַא קיבױטש
 קָבֲאַׁש יד (ןע) ןישַאמביוטש

 םֹרּג ,קָבָא הֵּסַּכ :קָבָא רֵסָה ,קֵּבַא יי ןביוטש

 קָבָא
 ,ןֹוהָּמִּת ,הָהיֵמְּת יד (ןע) גנוניוטש

 תּואָּתְׁשִה ,תּואְּלַּפְתִה

 הֵַּּתִה .ַּּמַּת ,ַּהֹמָּת ,אֵּלַּפְתִה יי ןעניוטש
 הָרּוצְּב ,ַעיִּתְפַמ ,איִלָפַמ ידַא קידנעניוטש

 הָעיִּתְפַמ
 ,הָפיֵדֲה ,ףֵחַּד ,הָפיֵחָּד רעד (}) סיוטש

 ןּוּבְרִּד ,ץֵחַל ,הָקָיחְּד
 (תרדוסמ הָמִרֲע רעד (}) סיוטש

 ןּוּבְרִּד ,הָצָרְמַה ,הָפיֵחְּ יד (ןע) גנוסיוטש

 ְךֹודָמ סָאד (ךע) לסיוטש

 ןּבְרַּד ,קֹחָּד ,ץחָל ,ףֹדָה ,ףֹחָּד יי ןסיוטש
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 ץֵחָּלִה ,ףֵדָהִה ,ףֵחָּדִה יי ךיז ןסיוטש
 ץֵחַל ,הָקִיְחְּד ,הָפיֵחְּד ַחֹּכ יד טפַארקסיױטש

 אֵּסִּכ יד ({) לוטש

 םיִכָרְצ תּיִׂשֲע ,הָאֹוצ רעד (|) גנַאגלוטש
 םַּלִא ידַא םוטש

 תֹותֹוא תַפְׂש סָאד ןושל-םוטש
 ׁשֵרֲחַה ,טקָׁש ,קֹתָׁש וי ןעמוטש

 ָבֲה הֵׁשְק ;הֶהֵק ,םּונָּפ ידַא קיּפמוטש
 ל

 הָנ

 (הארוה לש העש)רּועְׁש ,הָעָׁש יד (ס) עדנוטש

 (לגרב) תֹוּתַּכַה רֹבֲע (געלב) װ ןרידנוטש

 הָצָרְמַה ,ןּוּבְרִּד ,הָפיֵחְּד ,ףֵחַּד רעד (}) ּפוטש

 הָציִרְמ ,דָי-תַלְגֶע סָאד (ך) עלעגעווּפוטש
 בֹקָנ ,תֹוּמִג הֹׂשֲע ,סֵּפְסַח ,בֵּבִקַנ יי ןעלּפוטש

 ןּבְרַּד ,ץֶרְמַה ,קֹחָּד ,ףֹחָּד יי ןּפוטש
 הָקיִחְּד ,ץֵחַל ,זּופֲָחְּדִה סָאד (ן) שינעּפוטש

 ,ַחיָט-רּוטִע ,ַחיִט הֵׂשֲעַמ יד (}) רוטַאקוטש

 ַחיִט טיִלְבַּת
 הָפיֵחְּד ,הָרּוּבַח ,ףֶגֶנ רעד (ן) ךרוטש

 (לקמב ,קפרמב ,עבצאב) ףֹחָּד ,קֹחָּד װ ןעכרוטש

 ףיִרָח ,יִאְרִּפ ,םיִּלַא ,זַע ידַא שימרוטש

 ,רַעַס ,הָרָעְס ,הָפּוס יי (ס) םערוטש

 רַעֵס תַפְקְתַה
 ,רֵעֹוס ריִוֲא גָזֶמ סָאד רעטעוומערוטש

 הָפּוס

 ץֵרָּפְתִמ ,ׁשַעֹוּג ,רֵעֹוס ידַא קידמערוטש

 -ַחּור ,הָרָעֶס-ַחּור רעד (}) טניוומערוטש

 הָפּוס

 ,רַעָּתְסִה ,ץֵרָּפְתִה ,רעֶס וי ןעמערוטש

 - ׁשעֶּג ,לֵלֹוּתְׁשִה

 הָרָעֶּפַה ףֹוע רעד (לגייפ) לגיופ-םערוטש
 הָקּובֲא ,דיִּפַל רעד (ן) ץַאקרוטש

 (לקמב ,קפרמב ,עבצאב) ףֹחָּד ,קֹחָּד װ ןעקרוטש

 יִּתְלִבּו הָרָצְק הָפיֵחְּד סָאד (}) שינעקרוטש

 תַקָסֹוּפ

 תּוׁשָּפִט ,תּוטֶׁש רעד (}) תוטש
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 תּוׁשְּפִט הֵׂשֲעַמ ,תּוׁשְּפִט יד (ן) ַײרעתוטש

 בָחְרֶמ ,םּוחְּת ,חַטָׁש רעד (םי) חטש

 -תיֵּב -- "לֶּביִטְׁש" סָאד (ךע) לביטש

 םיִדיִסֲח לָׁש הֶּלִפְּת

 ק ףֶּגֵמ רעד (ן) טעלעביטש

 ףֶּגַמ רעד לוויטש
 דָמֲעַמ ,הָדיִמַע רעד ייטש

 בּולְּכ יד (|) גַײטש

 (םירופיצל) בּולְּכ סָאד (ךע) לגַײטש

 םֶּדִקְתִה ,םֵמֹורְּתִה ,סֵּפַט ,הֹלָע וו ןגַײטש

 ,םיִיַח חַרֹא ,םיּיַח ְּךֶרֶּד רעד (ס) רעגייטש

 ןָפא ,הָטיִׁש ,תּונֲהַנְתִה
 בֵצֵיְהִה ,בּותָּכ הֹיָה ,דֹמָע װ ןייטש

 ;רָבְק-תֶבְצִמ :ןיִעְלַּג ;ןֵבָא רעד (רע) ןייטש
 יִלְּכ
 ןיִטּולֲחַל ,יִרְמַגְל ודַא ןייב-ןוא-ןייטש

 ִדְּג לַּזַמ ,יִדְּג רעד (קעב) קָאבניײטש

 ,ץֶצָח ןֵבא ,הָּנַק ןֶבֶא סָאד (ךע) לדנייטש
 ןיִעְלַּג

 לַמָנֲח רעד לגָאהנײטש

 בָּצַח רעד (ס) רעקַאהנייטש

 הָבָצְחַמ יד (ןע) ַײרעקַאהנייטש

 םיִנָבֲא אֵלָמ ,יִׁשְרַט ידַא קידרענייטש

 הָבָצְחַמ יד (ןע) ַײרענײטש

 נְבַא ,ןֶבָא לָׁש ידַא ןרענייטש

 םיִמֲחַר

 ְךֹודָמ סָאד (ךע) לסייטש

 ,דֵמֹוע ,בָצְנ ,ףּוקָז ידַא קידנעייטש

 ַעּובָק ,הֶדיִמֲעַּב
 הָמּורְּת ,סֵמ רעד (}) רעַײטש

 דֵרְׂשִמ ,סַּמַה תַּכְׁשִל רעד (}) טמַארעַײטש

 הָמּוּׁשַה דיִקְּפ

 דיִקְּפ רעד (עטמַאַאב) רעטמַאַאברעַײטש

 סַּמַה דיִקְּפ ,הָמּושַה

 םיִּסִמ הֵבֹוּג רעד (ס) רענָאמרעַײטש

 הָרּוגְס לַעַנ ,רֶצ

 רֵסֲח ,ַחּוׁשְק :י

 רעטומ-ףיטש -- ַײרעתוטש

 םיִּסִמ םֶּלַׁשְמ רעד (ס) רעלָאצרעַײטש

 ,הָׁשְקִנ ,הָׁשָק ,ַחּוׁשְק ,ַחֵׁשְק ידַא ףַײטש

 ןּוׁשָא
 ןֵׁשַא ,ַחֵׁשֹקַה ,הֵׁשְקַה יי ןפַײטש
 ַחֹשָק ,הֹׂשָק ,הָּׁשִקְתִה וו ךיז ןפַײטש

 ,ֹויְׁשִק ,תּויְׁשַק יד ({) טײקפַײטש
 תּוניִׁשֲא ,תּוחיִׁשְק

 םֶמֹוּד ,יִׁשיִרֲח ,קֵתֹוׁש ,טֵקָׁש ידַא ליטש

 הָמָמְּר ,טֵקָׁש יד ליטש

 םַמֹוּד סָאד (ס) ןבעלליטש

 טֵקְׁשַה ,קֵּתַׁש ,קֵּתְׁשַה װ ןליטש

 ןֹויְנִּפ רעד ({) טעליטש
 תּוׁשיִרֲח ,הָמָמְּד ,הָקָיִתְׁש יד ({) טייקליטש

 ,ןֹואָּפִק ,הָקָיִתְׁש רעד (}) דנַאטשליטש

 טְלְחִמ טֵקֶׁש
 תּוכְז ,הָריִחְּב ,רּוּבִּד ,לֹוק יד (ןע) םיטש

 התיחכ
 יִנָלֹוק ,יִלֹוק -םיטש

 יֵּפְלַק יד (ס) ענרוא-םיטש

 ַחּור בַּצַמ יד (ןע) גנומיטש

 -םִע םֶּכְסַה ,טְלְחַה ,ַעֵּבְּצַה ,רֹחָּב װ ןעמיטש

 הָעָּבְּצַה קָתֶּפ רעד (ןע) לטעצמיטש
 יֵפְלַק סָאד (ךע) לטסעקמיטש

 הָריִחְּב תּוכְז סָאד טכערמיטש

 קקָר גַּד יד (ס) עקניטש

 ןֹחֶצ ,ׁשאָּב ,ַחֵרֶסַה װ ןעקניטש

 רַעֵנ ;ׁשֵאֹוּב ,ַחיִרְסַמ רעד (ס) רעקניטש

 טסרח
 גֵרֹוח ידַא ףיטש

 תֶגֶרֹוח ,גֵרֹוח -פיטש
 גֵרֹוח חָא רעד (רעדירב) רעדורב-ףיטש

 גֵרֹוח ןֵּב רעד (ןיז) ןוז-ףיטש

 גֵרֹוח בָא רעד (ס) עטַאט-ףיטש

 תֶגֶרֹוח תַּב יד (רעטכעט) רעטכָאט-ףיטש

 תֶגֶרֹוח םִא יד (ס) רעטומ-ףיטש



 ןקעטש -- עמַאמ-ףיטש

 תֶגֶרֹוח םִא יד (ס) עמַאמ-ףיטש
 גֵרֹוח בָא רעד (ס) רעטָאפ-ףיטש

 גֵרֹוח דֶלֶי סָאד (רעדניק) דניק-ףיטש

 תֶגֶרֹוח תֹוחָא יד (ס) רעטסעווש-ףיטש

 דָתָי ,דַח רַמְסַמ ,ץַעַנ רעד ({) טפיטש

 ,תּוסִּדְנַקְתִה ,תּוסּדְנִק יד (ןע) גנופיטש

 תּולְלֹוּתְׁשִה

 לֵלֹוּתְׁשִה ,סֵּדְנַקְתִה װ ןפיטש

 בֶבֹוׁש ,בֵבֹוּתְׁשִמ ,סָּדְנִק רעד (ס) רעפיטש

 ,תּובְבֹוּתְׁשִה ,תּוסִּדְנַק יד (ןע) ַײרעפיטש
 תּולְלֹוּתְׁשִה

 ַחֵמָׂש ,זיִּלַע ,יִסָּדְנִק ידַא שירעפיטש

 ,דּוּרִע ,הָרָזָע ,ַעּוּיִס ,הָכיִמְּת רעד ({) ץיטש

 קּוזִח

 ,הָסָנְרַּפ ,הָכיִמְס ,הָכיֵמְּת יד (ןע) גנוציטש

 הָרָזֲע

 סֵנְרַּפ ,קֵּזַח ,רֹזָע ,ַעֵּיַס ,ּךֹמָס ,ְּךֹמָּת יי ןציטש

 ,הָלָכלַּכ ,הָסָנרַּפ ,ַעּיִס .הָרָזִע יי ךיז ןציטש
 הָכיֵמְּת
 ,רֵזֹוע ,סֵנְרַפְמ ,ְּךֵמֹוּת רעד (ס) רעציטש

 עיַסְמ
 ;הָסּורְּפ ,ּךֶתֶח ,חַתַנ ,הָכיֵתֲח סָאד (רע) קיטש

 סֵּדְנַק הֵׂשֲעַמ ,הָזֲחַמ

 תּונָלְּבַקְּב דֵבֹוע רעד (ס) רעטעברַא-קיטש

 הָסּורְּפ ,בֹוטְרַק סָאד (ךע) לקיטש

 אָעְמִק אָעְמִק ,םיִקָלֲחַּב ודַא זַײװכעלקיטש

 סֵּדְנַק יֵׂשֲעַמ הׂׂשָע .סֵּדַנַקְתִה יי ןכַאמ קיטש

 םֹזָס קֵּנַׁש קֶנֲחַה יי ןקיטש
 ֵתָּסִה ,קֵנָחַה יו ךיז ןקיטש
 ןֵקְנַח רעד ףָאטשקיטש
 ,תֹוּנַטְק תֹוכיִתֲח צמ ךעלקיטש-קיטש

 םיִסיִסְר
 ביִתָנ ,לּולְסַמ ,לֹועְׁשִמ ,ליֵבְׁש רעד (}) געטש

 ליִבְׁש סָאד (ךע) לגעטש

 הָרָיַע סָאד (ךע) לטעטש
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 יִתְרִיֲע ידַא קידלטעטש

 תיִנָצְקוע הֶּלִמ סָאד (ךע) לטרעווכעטש

 דַח ,בֵקֹונ ,ץֵקֹוע ,רֵקֹוּד ידַא קיכעטש

 דֹוּפק רעד (ס) רעלכעטש

 ץֶקֹע ,ְךֵש ,ץֹוק יד (ס) עקלכעטש
 יִציִפְק ןיִּכַס ,ןֹויְנִּפ רעד (ס) רעסעמכעטש

 ץקֶע רֹקָּד י ןכעטש
 הָציִקֲע ,הָטָנְקַה יד (ןע) גנורילעכעטש

 (םירבדב)

 (םירבדב)ץקֶע ,טֵנְקַה װ ןרילעכעטש

 (ןותעב ,רפסב) םֹוקָמ ;הָּדִמֶע ,ןֶכּוּד יד לעטש

 סֵחַי ,הָׁשיִּג ,בָצֵמ ,הָּדִמֶע יד (|) לעטש

 סֵחַי ,הָׁשיִּג ,הָּדְמֶע יד (ןע) גנולעטש

 ריִּד ,הָּתְקִּב סָאד (ךע) לכלעטש

 גּצַה ,םֵקָה ,הָדיִמֲעַּב םיִׂש ,דֵמֲעַה יװ ןלעטש

 בַּכְרַה ,הֹנָּב

 דֵּגנְתִה ,בֵצֵיְתִה יו ךיז ןלעטש

 קּוּסִע ,הָרְׂשִמ ,הָּדְמִע יד (ס) עלעטש

 םֶתֹוח ,תֶמֶתֹוח רעד (ןע) לּפמעטש

 הָסָנְכַה סַמ לּוּב יד עקרַאמ-לּפמעטש

 םָּתְכַה ,ַעֹכָט ,םָתֹוח ַעַּבְטַה יי ןעלּפמעטש

 םָתֹוח תיִרָּכ סָאד (ך) עלעשיק-לּפמעטש

 ,לֹוּכְׁשֶא ,חַלָק ,לֹועְבִּג סָאד (ךע) לגנעטש

 הָנָק
 ,םַָּיַק ,ַעּובְק ,דיִמָּת װדַא/ידַא קידנעטש

 דיִמָּת לָׁש ,יִדיִמְּת ,דֵמֹוע

 ,תּועיִבְק ,תּודיִמְּת יד (}) טייקידנעטש

 תּוריִדְּת ,עַבָק

 הָאירְק דּוּמַע ,ןָכּוּד רעד (ס) רעדנעטש

 ליִסְנֶטְס ,תיִנְוֲעַׁש רעד (ןע) לצנעטש

 (הריפת תנוכמב) רֵּפַּת ,רֹפֵּת װ ןּפעטש

 (למשחב עקשל) גֵלְזַמ סָאד (ךע) לסּפעטש

 הָּלַא ,טיִבְרַׁש ,לֵּקַמ סָאד (ךע) לקעטש

 הָנָק ,הָּלֵא ,הָּטַמ ,לֵּקַמ רעד (ס) ןקעטש

 עקֶּתִה ,לּועָנ הֶיָה ,ַעּוקָּת הֹיָה יי ןקעטש
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 תִיַּב-לַעַנ רעד (ךיש) ךושקעטש

 ,לֹוׁשְכִמ ,הָעָרְפַה ,ַעֵרְפֶה רעד (ן) רעטש

 םֹוסְחַמ

 יִׁשֹונֲא ,הָתּומְּתןֶּב ידַא ךעלברעטש

 ,הָתּומְּת רּועְׁש יד ({) טייקכעלברעטש

 הָתּומְּת

 םֹוסְחַמ ,לֹוׁשְכִמ ,הָעָרְפַה יד (ןע) גנורעטש

 חַצֵמ רעד (ס) ןרעטש

 הָשּוחְנ חַצֵמ רעד ןרעטש רענרעּפוק --

 ןְקֲחׂש :לֶרֹוּג ,בָכֹוּכ רעד (ס) ןרעטש

 יִאָבְצ רּוטִע ,ַחיִלְצַמ
 םֹסֶח ,בָּכַע ,רֹצָע ,ַעֵרְפַה װ ןרעטש

 (* סּופְדַּב) בָכֹוּכ סָאד (ךע) לדנרעטש

 ,םיִבָכֹוּכַּב הָזֹוח רעד (ס) רעעזנרעטש

 ןיִגְגַטְצֶא
 יוסיכ) חַצֵמ תַחַּפְטִמ סָאד (ךע) לכיטנרעטש

 (תוידוהי לש שאר

 םֵרֹוּג ,דֶרֶטִמ ,ַעיִרְפַמ רעד (ס) רערעטש

 הָמּוהְמ

 (ריסל) הָסָכְמ סָאד (ךע) לצרעטש

 בָתְּכ ,רָטֶׁש רעד רטש

 יִׁשאֵר ׁשיִבְּ .ְּךֵלֶּמַה ּךֶרֶּד רעד (ן) זָארטש
 (טעב) ׁשּוקְשק ,יִחֶמ רעד 0 ךָארטש

 ('וכו וידר ,רוא לש) הָּמִלֲא ,ןָרָק רעד (}) לַארטש

 הָחיִרְז ,הָנְרְקַה ,הָניִרְק יד (ןע) גנולַארטש

 חֹרָז ,ןֵרֵקַה ,ןֹרָק װי ןלַארטש

 חֵרֹוז ,ןיִרקַמ ,ןֵרֹוק ידַא קידנלַארטש

 רֶׁשֵי ידַא םַארטש

 ְךָלֲהַמ ,לַחַנ ,ףֶטֶׁש ,םֶרָז רעד (ןע) םָארטש
 דָלְגִמ עַצָּפ ,תֵקָּלַצ רעד (ןע) םַארטש

 ,הָמיִרְז-וַק ,םֶרָז-וק יד (ס) עינילמָארטש

 קיִפָארַק
 גלֶז ,ףֹטָׁש ,םֹרָז וי ןעמָארטש

 םֶרֶּזַה לֵּגְעַמ רעד (}) זַײרקמָארטש

 | סָנְק רעד (}) ףַארטש

 ןקירטש -- ךושקעטש

 הָׁשָנֲעַה ,ׁשֶנֹע יד (ן) ףָארטש

 יִׁשָנֲע לָׁש ,יִליִלְּפ ,יִׁשְנָע -פָארטש
 סֹנק װ ןריפַארטש
 רֶסַי ,ׁשֹנֶע ,ׁשֵנֲעַה וי ןפָארטש

 יֵרְבִּד ,הָפיִזְנ ,הָחָכֹוּת צמ דיײרפָארטש
 רֶסּומ

 "לְדּורְטְׁש" ,תיִכּורְּכ רעד (ןע) לדורטש

 ןְבֶּת ,ׁשֵק רעד (ןע) יורטש
 לָׁשָּכ ,ףֶגֶנ יד (ןע) לכיורטש

 םיִּתַחְּתַח אֵלָמ ,תֵחְתַחְמ ידַא קידלכיורטש

 לָׁשַּכ ,ףֶגֶנ יד (ןע) גנולכיורטש

 תּוׁשּגַנְתִה םֹרָּג ,לֵׁשְכַה יװ ןעלכיורטש

 הָנַעַי -תַּב רעד (}) סיורטש

 ןֵבֵּת לֶׁש ,שק לָׁש ידַא ןעיורטש

 ׁשֹקְׁשֹק ,לֵּטַּב ,קֹחָמ ו ןכַײרטש

 הָפיִטְק תַּתְמִּכ סָאד (ךע ,ןע) למַײרטש

 "לְמיִרְטְׁש" ,הָוְרַּפ הָרּוטֶע
 הָעּוצְר ,טְרָס ,סַּפ רעד 0 ףַײרטש

 םיִּסַּפ הֹׂשָע ,םיִּסַּפ רֵּיַצ וו ןפַײרטש

 הָתיִבָׁש רעד (}) קַײרטש

 הָתיִבְׁש רֵפֵמ רעד (ס) רעכערבקַײרטש

 הָתיִבְׁש תַרָפֲה יד (ןע) ַײרעכערבקַײרטש

 תֹבָׁש וי ןקַײרטש

 תֵבֹוׁש רעד (ס) רעקַײרטש

 וק ,יִפֹא ,הָּלִגְס ,הָנּוכְּת רעד ({) ךירטש

 טּוטְרְׂש

 קָמזִּפ ,בָרָּג צמ ּפמירטש

 לֵבָח רעד קירטש

 ןָיְלּול רעד (ס) רעייגקירטש

 רָלְבַח רעד (ס) רעיירדקירטש

 הָגיִרְס יד (ןע) גנוקירטש

 ,קַּד לֶבָח סָאד (ךע) לקירטש

 ךֹורׂש
 םיִלָבֲח םַּלֶס רעד (ס) רעטיילקירטש

 גֹרָס װי ןקירטש



 ןענַײש -- ַײרעקירטש

 הָכאָלְמ תיֵּב ,הָגיִרְס יד (ןע) ַײרעקירטש

 הָגיִרְסִל
 ,תּונָפֲאַׁש ,הָפיֵאְׁש יד (ןע) גנובערטש

 הֵקּוׁשְּת

 הֶּוַאְתִה ,קקֹוּתְׁשִה ,-ל ףֹאָׁש װ ןבערטש

 ,דיִּפְקַמ ,ןָדֶּפִק ,הָׁשַק ,רּומָח ידַא גנערטש

 ףיִקַּת ,ַחּוׁשְק ,ריִמְחַמ
 ,תּונֲקְּדְקַּד ,הָרְמִח יד (}) טייקגנערטש

 תּוחיִׁשְק ,תּונָדִּפַק

 ץֵּמַא ,ַחֵּתַמ װ ןקערטש

 ,קּוחַר ,קַחֹר ,קָחְרִמ יד (ס) עקערטש

 חָוְרִמ ,חַוָר .ּךֶלֲהַמ
 (קרי) הָעְמֲח רעד ווָאשטש

 ,הָעְמֲח קַרְמ רעד (|) טשרָאב-װָאשטש

 הָעְּמֲח תַציִמֲח
 (הקסהל) ץֶע רֶזָּג יד (-ץלָאה) (ס) עּפַאשטש

 רָּבְכַע רעד (סע) רָאשטש

 הָמיִרְצ ,טּוּבִצ יד (ןע) גנוּפישטש

 םֹרָצ ,טבָצ װ ןעּפישטש

 (םייניש) קֹחָׁש וו ןערישטש

 (םייניש) הָקיִחְׁש סָאד 0 שינערישטש

 ,ףורגא) הָקְזָחְּב הָריִגְס יד (ןע) גנומעשטש

 (םייניש ,ףורגא) הֹקְזָחְּב רֵגָס וו ןעמעשטש

 קֶרָח ,הָמיִגְּפ ,םָגֶּפ רעד (}{) ברעשטש

 קּורָח ,םּוגָּפ ידַא קיברעשטש

 קֹרָח ,םֹגָּפ ןכַאמ קיברעשטש
 אל ,טּועָּפ רָבָּד ,טּועָּפ םּוכְס רעד שוביש

 םּולָכ

 (תּולַבאֹל) הָעְבָׁש יד העביש

 יִזָּכְרַמ זֶרֶּב :ַחיִרְּב ,ןָלְחַז יעד (ס) רעביש
 הָפּוגְמ

 ְךּוּדִׁש רעד (םי) ךודיש

 רַּזַּפ ,הֹרָז ,ְּךֹפָׁש יי ןטיש

 (השבי הרוצבו ְךּפַּתְׁשִה ,רֵּזַּפְתִה יו ךיז ןסיש
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 ׁשּולְק ,לֶלְבֶדְמ ,ליִלְּד ידַא רעטיש

 תֶׁשֹחְבִּת יד גייטרעטיש

 תּוׁשיִלְק ,תּוליִלְּד יד (}) טייקרעטיש

 ץֵקָׁש רעד (םיצָאקש) ץעגייש

 קיִּתְרַנ ,ןֶדָנ יד (ן) דייש
 תַׁשָרֶּפ ,םיִכָרְּד תֶמֹצ רעד (}) געוודייש

 תּובְַּטְצִה ,םיִכָרּד
 ,הָדיִרְּפ ,הָדָרְפַה יד (ןע) גנודייש

 הָצְחְמ ,הָלָּדְבַה ,תּודְרָּפְתִה
 קיִּתְרַנ סָאד (ךע) לדייש

 ץֹצֲח ,קֶּלַח ,דֶרֶפַה װ ןדייש

 דֵרָּפִה ,דֵרָּפְתִה וו ךיז ןדייש

 (הקסהל) םיִצֵע סֶמֹע אֹלְמ רעד (}) טַײש

 תיִרְכָנ הָאֵּפ סָאד (ךע) לטייש

 (הקסהל) םיִצֵע סֶמֹע סָאד (ךע) לטַײש

 הֶאּוׂשַמ ,הָרּודְמ רעד (ס) רעטַײש

 הָאּוׂשַמ ,הָרּודְמ רעד (ס) ןפיוהרעטַײש

 -ִל ַעֵגֹונ ,ךּיַׁש פַא ךַײש

 ַעֵגֹונ ,ְךֵּיַׁש ידַא קידכַײש

 הֵּקִז ,סֵחַי ,תּוכִּיַש רעד (}) תוכַײש

 ףּולְק יד (ןע) גנולייש
 ףלַק וו ןלייש

 ֹלַקְתִה יי ךיז ןלייש
 ׁשָּדְקְמ רֶפֵּסִמ ףַּד יד (ס) עמייש

 אֵלָמ ,רַאֹּת-תַפְי ,רַאֹת הָפְי ,הָפָי ידַא ןייש

 םיִסְקַמ ,ןֵח

 הַגֹנ ,הָרֹוא ,רּורֲהַז ,ויִז ,רֵהֹז יד (ןע) ןַײש

 תיִפּוקְׁש סָאד (רע) דליבנַײש

 רּוטִע ,טיִׁשְכַּת ,רָאְּפ סָאד (ךע) לדנַײש

 רַאֹּת-תַפְי ,הָפָי הָּׁשִא יד (}) טַײהניײש

 ,יִפיִל ןֹולָס רעד (ןע) ןָאלַאס-טַײהניײש

 יִפיִל ןֹוכָמ
 רּורֲהְז ,ויִז ,רַהֹז יד (ןע) גנונַײש

 רֹוּלַּדְגִמ רעד (ס) םערוטנַײש

 רֵהְזַה ,רֹהָז ,ַּהגָנ ,רֵאָה יי ןענַײש
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 רַאּת-תַפְי ,יִפֹי ,הָפָי הָּׁשִא יד (}) טייקנייש

 רָּבְמַא ,הָרּוגְּמַמ ,םָסֶא רעד (}) רעַײש

 ,דּורְּג ,ַחּוצְחִצ ,ףּוׁשְפִׁש יד (ןע) גנורעַײש

 קּורֵמ

 קֹרָמ ,דֵרָּג ,ַחֵצְחַצ ,ףֵׁשְפַׁש יו ןרעַײש
 הָרּובֲח ,הָיְפּונְּכ יד (ס) עקַײש

 רֹוּכְׁש רעד (םי) רוּכיש

 הָרְכָׁשְל הֹתָׁש ,רֵּכַּתְׁשִה וו ןרוּכיש

 תּורְכִׁש סָאד (ן) תורּכיש

 תֶרֶמְׁשִמ :ָּּבְדִ ,דֶבֹר ,הָבְכִׁש רעד (ן) טכיש
 (הדובעל)

 תֹובָכְׁשִּב יּוּסְּכ יד (ןע) גנוטכיש

 תֶסֶנְּכ-תיֵּב יד ({) ליש

 ןֵגָמ ,טְלָׁש יד (|) דליש

 סיִרְּתַה תַטּוּלַּב רעד () זירדדליש
 ַחּול ,ןּוּיִצ ,טְלָׁש סָאד (ךע) לדליש

 רּוּפָס ,רּויִצ ,רּואָּת יד (ןע) גנורעדליש

 רֵּפַס ,רָּיַצ ,רַאָּת װי ןרעדליש

 בָצ רעד (}) טערקדליש

 רֹרָא ,לֶּלַק וו ןטליש
 ְךיִנָח ,דיִמְלַּת יד (ס) רעליש

 לּוׁשְלִׁש רעד ({) לושליש
 ׁשֶבֹע רעד (ןע) למיש

 תּוׁשְּבַעְתִה ,ׁשּוּבִע יד (ןע) גנולמיש
 ׁשֵּבַעְתִה ,ׁשֵבֲעַה ,ׁשֹכֶע װ ןעלמיש

 ץּונְצֶנ ,זיִזֲח-ןְרק ,זיִזֲח רעד (ן) רעמיש

 זיִזֲח ,ץּונְצִנ יד (ןע) גנורירעמיש

 ץֵצֹונְתִה ,ץצָנ ,ץֶנְצַנ װ ןרירעמיש

 הָזְנַּפְמיִׁש יד (ס) עזנַאּפמיש

 יש תֹואָה םֵׁש יד/רעד (ןע) ןיש

 הָקֹוׁש רעד (רע) ןייבניש

 טֵׁשְפִֶה ,רֹוע תַטָׁשְפַה יד (ןע) גנודניש

 ץֵע-ףַעַר סָאד (ןע) לדניש

 יִפֲעַר הֶּסִכְמ גַּכ רעד (רעכעד) ךַאדלדניש

 ץֵע

 גנורירפיש -- טייקנייש

 רֹוע טׂשָּפ װ ןדניש

 הָרּומְּת ,ןּוקִּת ,יּוּנִׁש רעד (םי) יוניש

 ריִזֲח ְּךֶרֶי יד (ס) עקניש

 הָעיִלְק ,הָּיִרְי ,יִרָי יד (ןע) גנוסיש

 הֹרָי װ ןסיש

 ףֶּלַצ ,עֶּלַק ,הֶרֹוי רעד (ס) רעסיש

 ןבומבו געלבו הִֵּׁשּוּת לַעַּב רעד רעסישנקָאלפ

 (ךופה

 תיִנֹומֲה הֵּיִרִי סָאד (ןע) ַײרעסיש

 יִרְי חַוְטִמ רעד (רעצעלּפ) ץַאלּפסיש

 דּומְלַתְּב רּועְׁש ,רּועֶׁש רעד (םי) רועיש

 טַעְמִּכ װדַא רעיש

 ןֹורְדִמ ,ַעּוּפִׁש ידַא עוּפיש

 (לוק)טְקָׁש ,ׁשַחַלְּב ידַא קידעּפיש

 ףֵצְפַצ ,ׁשֵחָל ,ׁשֹחָל װ ןעּפיש

 ףּוצְפִצ ,הָׁשיִחְל סָאד (ן) שינעּפיש

 הָּיִנֲא יד (|) ףיש

 יֵנֹוסְכַלֲא ,יּוטָנ ,עָּפְׁשִמ ידַא ףיש
 תּונָּפַס לֶׁש ,הָּיִנֲא לֶׁש -פיש
 תֹוּיִנָא תַּיַנְּב רעד יובפיש
 הָנָּפְסִמ יד (ןע) ַײרעיױבפיש

 הָפְרטִּנִׁ הֶיִנָא רעד (|) ךָארבּפיש
 טּווִנ ,טִיַׁש יד (ןע) גנופיש

 הָניִפְס סָאד (ךע) לפיש
 תּותיִחְּפ ;תּותיִחְנ ,תּולְפִׁש סָאד (}) תולפיש
 ְךיִּבְסַּת רעד ({) סקעלּפמָאק-תולפיש

 תּותיִחְנ

 הָניִפְסִּב גֹהָנ ,טּונ ,טּוׁש װ ןעלפיש
 הָניִפְסִּב טּוׁש ,גֵלִפַה ,טּוׁש וו ךיז ןעלפיש
 דֹוק ,רֶּתָס-בַתְּכ ,ןֶפֹצ רעד (ס) רעפיש

 ,תּונָּפַס ,טִיַׁש יִלְּכ ,הָּנִפְס סָאד (ןע) ַײרעפיש

 תּוטְּוַנ

 טיִנְרַּבִַק רעד (ןע) ןַאטיּפַאק-ףיש

 (הינאב) הָעיִסְנ סיִטְרַּכ יד (ס) עטרַאקפיש
 חּונְעֶּפ יד (ןע) גנורירפיש



 רעקלַאפָאלש -- טרירפיפש

 חָנֶעֶפְמ ידַא טרירפיש
 חֵנֶעַּפ יו ןרירפיש
 חּוטְבֶא ,תּוסָח ,ןֵגָמ ,הָּנַגַה רעד ץיש

 רָבֲעַמןֹויִׁשְר רעד ווירבציש

 ןֹוחָׂשְּב תֵרֹוגֲח רעד (ןע) לטרַאגציש

 קיד ,הָלְלֹוס רעד (1) לַאװציש

 רֶמְׁשִמ ,ַחּוטְבִא ,הָּנִגֲה יד (ןע) גנוציש

 ןֵגָמ ,הָּנַגֲה יִעְצְמֶא סָאד (ןע) לטימציש

 הָּנַגֲה
 ןֵגָמ ַחּול ,ןֵגָמ טְלָׁש יד (|) דלישציש

 רֹמָׁש ,ַחָטְבַא ,ןֵגָה װי ןציש
 אֹצָמ ,טָלְקִמ אֹצָמ ,ןֵנֹוּגְתִה וו ךיז ןציש

 הָסָחַמ
 ןֹוחָטְּב תַרֹוגֲח רעד (}) סַאּפציש

 הָסְחַמ ,טָלְקִמ רעד (ס) רעלעקציש

 תּייִנָנִח ,הָאָנ הָרּוצ רעד קיש

 ,הָטָנְקַה ,הָקָצֲה יד (ןע) גנורינַאקיש

 תֹורָצ תַמיִרְּג

 תֹורָצ םֹרָּג ,טֵנְקַה ,קֶצָה יי ןרינַאקיש

 הָטָנְקַה ,הָקָּצֲה יד (ס) ענַאקיש
 ַחֹולְׁשִמ :ַחּוּלִׁש ,רּוּגַׁש יד (ןע) גנוקיש

 לֶּזַמ ,לָרֹוּג רעד לַאזקיש

 ַחיִלָׁש רַעַנ סָאד (ךע) לגנִייקיש

 יֵנָלְזִּפ ,לֵזֹוּפ ידַא קידלקיש
 תּונְלְזַּפ יד ({) טייקידלקיש

 הָליִזְּפ יד (ןע) גנולקיש

 לֹזָּפ װ ןעלקיש

 ַחֹּלַׁש ,ַחֹלָׁש ,רֵּגַׁש יי ןקיש
 ׁשיִא רֵּגַׁש ;םאָּת ,בֵׁשֵיְתַה יי ךיז ןקיש

 ּוהֵעַרְל
 הָּיִדּוהְי אל הָרֲעַנ ,הָצְקִׁש יד (ס) עסקיש

 ריִׁש רעד (םי) ריש

 (תיתד) תיִטּויּפ הָריִׁש יד הריש

 טידיסחל יבר קלחמש) םִיַריִׁש צמ םייריש

 ְךֵכֹוס ,הֵּיִׁשְמִׁש ,הֵּיִרְטִמ רעד (ס) םעריש
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 לַעַּב ,בּוׁשָח ׁשיִא :לָּבְרְטְצֶא יד (ס) עקשיש

 הָּדִמֲע
 גּוהְנ ,לָּבִקְמ ,ַחיִכָׁש ּפַא חיכש

 הָניִכְׁש יד הניכש

 רּיַּד ,ןֵכָׁש רעד (םי) ןכש

 תֶרֵּיַּד ,הָנֵכְׁש יד (תו) הנכש

 תּונֵכְׁש יד/סָאד תונכש

 ךּומָס ,בֹורק ,ןֵכָׁש לֶׁש ידַא שינכש

 תּונֵכְׁש יד ({) טפַאשינכש
 (סכמ ,סמ תייבגל) םֹוסְחַמ רעד (ס) ןַאבַאלש

 ׁשּולָח ,ףֵפֹור ,יּופָר ,הָפָר ידַא קירעבַאלש

 ,הָמְסיִס סָאד (רעטרעוו) טרָאװגָאלש

 הָרְמיֵמ
 טְסיִבֹונָכָטְס ,רַעַס לֵעֹוּפ רעד (ס) רעלגָאלש

 (תוצעומה תירבב)

 ,םלָה ,הקָלַה ,ַחֹפָט ,טֹבֶח ,הֵּכַה װ ןגָאלש

 ףֹרָט
 ענְכַׁשְמ ,קָזָח ,ְּךֵתֹוח ירַא קידנגָאלש

 טיִהָל רעד (ס) רעגַאלש

 ךֶלְכָלְמ ,ןָלֶׁשַר רעד (סע) ךָאלש
 הָמָחְלִמ ,הָכָרֲעַמ ,בָרָק יד (ן) טכַאלש
 הֵדְׂש ,בָרק הֵדְׂש סָאד (רע) דלעפטכַאלש

 הָמָחְלִמ הֵדְׂש ,הָכָרֲעַמ
 דֹאְמ עַר ׁשיִא :ץֶרָׁש ,ׁשֶחָנ יד (ןע) גנַאלש

 ןָלְׁשַר רעד (ס) רעדנָאלש

 :האר) תיֵכּולְכָל יד (ס) עקרעדנָאלש

 (עקרעדנָאילש

 ַהֹובָגְו הֶזָר ,הֶרָזִג קַּד ידַא קנַאלש

 הָריִט ,ןֹומְרַא רעד (רעסעלש) סָאלש

 לָפֹוק ,לּועְנַמ רעד (רעסעלש) סָאלש
 הָמּותְס םַמ ,תיִפֹוס םָמ רעד םמ-סָאלש
 רֵּגְסַמ רעד (ס) רעסָאלש
 ׁשּוׁשָּת ,הָפָר ,הָלֹוח ידַא ףַאלש
 הָמּונְּת ,הָמָּדְרַּת ,הָנֵׁש רעד (}) ףָאלש

 הָנֵׁש רַדֲח רעד (ס) רעקלַאפָאלש
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 שָגְרַּד ,הָּטִמ יד (קנעב) קנַאבפָאלש
 הָנָׁש םַס רעד (ןע) קנַארטעגפָאלש
 הָנֵׁש ןֹורְק רעד (ןע) ןָאגַאװפָאלש
 ֹתָנְׁש הָדְדָנֶׁש ,הָנֵׁש לּוט; דַא זָאלּפָאלש

 הָנָׁש יֵדּודְנ יד ({) טײקיזָאלפָאלש
 הָנָׁש רּוּדַּכ ,הָנֵׁש םַס סָאד (ןע) לטימפָאלש

 הָנֵׁש רֵדֲח סָאד ({) רעמיצפָאלש
 הָנֵׁש רַדֲח יד (ס) רעמַאקפָאלש

 תּוׁשְּלַח ,תּוׁשיִׁשְּת ,יִלֲח יד ({) טייקפַאלש
 רקֹּב תַפיִלֲח ,קּולָח רעד (}) קָארּפָאלש
 ,קּוּתְׁש תַּפֵקְתַה ,ץֶבָׁש רעד (ן) קַאלש

 הָמיִלֲה ,הָּמִלֲהַמ
 ףֵטֹוׁש םָׁשֶּג רעד (ס) ןגערסקַאלש

 תַחַנ ,הָחּונְמ ,הָוְלַׁש יד הוולש
 טְקֹוש .ַעֵגֹור ,וָלָׁש ידַא קידהוולש

 םֹולָׁש רעד (ס) םולש

 !םֹולָׁש טניא םכילע-םולש
 לָׁשָרֶמ ידַא קידרעּפמולש
 תיִכּולְכִל סָאד (ךע) לרעּפמולש

 תֶלָׁשְרְמ ,תיִנָלְׁשַר יד (ס) עקרעּפמולש

 ָּמְצַע תֶא הָחיִנְַּמִׁש ,הָּתְׁשָבלִתּב
 ןֹורָּג ,הָעיִלְּב תיֵּב רעד גנולש

 הָמיִגְל ,הָעיִלְּב רעד (ןע) גנולש

 הָמיִגְל ,הָעיִלְּב רעד ({) קולש
 קּוהַּג ,קּוהְׁש רעד ({) ץרעקולש

 קַהַּג ,קֹהָּג ,קֵהֵׁש װ ןצרעקולש
 (םירופב) תֹונָמ ַחֹולְׁשִמ רעד (}) תונמ-חלש

 תיִנָלְׁשַר ,ןֶלֶׁשַר רעד (סע) ךָאילש

 רֶפָע ךֶרָ ,הָלּלְס יִּתְִּב ךרָּד יעד (}) ךַאילש
 דֹדָנ ,דּונְו ַעּונ ,טְטֹוש װ ןרעדנָאילש

 דֹדָנ ,טְטֹוׁשְתִה וי ךיז ןרעדנָאילש
 תֶלָׁשְרְמ ,תיִנָלְׁשַר יד (ס) עקרעדנָאילש

 ּהָמְצַע תֶא הָחיִנְַמָׁש ,ּהְָּׁשָבְלִתְּ
 ,סמנ גלש ,טיטב) תּודַבְכַּב הֹצֲח וו ןעּפָאילש

 (ץוב

 קינלזמילש -- קנַאבּפָאלש

 ,תיִרּוטִע הָפָׂש ,יִרּוטִע טְרֶס רעד (}) קַאילש

 ('וּכו הלמִׂש ,דיק לע) הָרְמֶא

 תֶנָחְנַחְתִמ ,תיִנְרּדְנַּג רעד (ס) רעדילש
 רֶכָס ,תֵלָּד רעד (}) זוילש

 ריִרְגַׁש ,ַחיִלָׁש רעד (םי) חילש

 רּוּגַׁש ,תּוחיִלְׁש יד/סָאד (}) תוחילש

 ַחֹּכ ,הָזיִחֲא ,הָטיִלְׁש יד הטילש

 קיִלֲחַהְלתֶגְלְשִמ ּךרֶּד רעד (}) געווטילש
 הָרְרְגִמְּ
 הָרָרְגִמְּב קלֲחַה װ ךיז ןעלטילש
 הָרְרְגִמ רעד (ס) ןטילש

 הָקיִרְז ,הָעיִלְק רעד (}) רעדַײלש
 הָקיִרְז ,הֶעיִלְק יד (ןע) גנורעדַײלש

 קֹרָז ,ַעֹּלַק ,ַעלַק װ ןרעדַײלש

 טאֶּלַּב הָכיִלֲה יד (ןע) גנוכַײלש
 טאֶּלַּב ךלָה ,בּנַּנְתִה וו ךיז ןכַײלש
 הָאְלֶח ,ץֹּב ,טיִט ,ׁשֶפְר רעד (ןע) םַײלש

 ַחֹּמַה-תֶרֶתֶי תַטּוּלַּב רעד (}) זירדמַײלש

 (גד) הָקָניִט רעד (ס) ןעַײלש
 הָמְתִר יד (ס) עיילש

 ,הָוְּסַמ ,הָלָעְר ,ףיִעָצ רעד (ס) רעיילש

 הָמּוניִה

 לַחַז סָאד (ךע) לרעיילש

 הָקְבִא ,הָאָלּול ,הָביִנֲע רעד (ן) ףיילש

 הָעְדִצ ,עַדָצ ,עּקַר רעד ({) ףיילש

 ףּוׁשְפִׁש רעד (}) ףַײלש

 ףּוׁשְפִׁש ,הָזָחְׁשַה יד (ןע) גנופַײלש

 ףֵׁשְפַׁש ,זַחְׁשַה װ ןפַײלש
 ףֵׁשְפַּתְׁשִה ,ןנֹוּכְתִה ,רֵׁשַּכְתִה וו ךיז ןפַײלש

 תֹופֵתְּכ צמ סעקיילש

 רֶסֹח ,לֶּזַמ ַעֹר ,לֶּזַמ ׁשיִּב רעד (ןע) לזמילש
 לֶּזַמ

 לֶזַּמַה עַר ,אָּדַג ׁשיִּב ידַא קידלזמילש
 ,לֶּזַמ ַעֹר ,לֶּזַמ ׁשיִּב רעד (סע) קינלזמילש

 לֶּזַמ רֶסֹח



 רבד םש -- לזמילש-םילש

 רּומּג חַלְצִי אֹל רעד (ןע) לזמילש-םילש

 הָּפְרִנ ,לֵצָע ,לַטָּב ודַא גנַאלש-ןוא-גנילש
 טלק ,גֹפֶס ,ללָז ,ַעֹלָּב װ ןעגנילש

 ,הָריִמְּג ,הָמיִתְס ,הָריִגְס יד (ןע) גנוסילש
 רּוּבִח ,םּויָס

 םיִוָּת חֵּתְפִמ ,ַחֵּתְפַמ רעד (ןע) לסילש
 ָּת ,יִׁשאָר ליִלְצ רעד (רענעט) ןָאטלסילש

 יִׁשאָר

 לּועְנַּמַה רֹוח רעד (רעכעל) ךָאללסילש
 ִזָּכְרֶמ דיִקְפַּת יד (ס) עיציזָאּפ -"לסילש

 רֵּבַח ,םָּיַס ,רֹמָּג ,םֹתָס ,רֹגָס װ ןסילש

 ׁשּוטְל רעד (0) ףילש

 אָניֵע ,ןִיַע יד (ס) עיּפילש

 הָפֵתְּכ יד (ס) עפילש
 רֶרֹוּב רעד שילש

 תּורְרֹוּב סָאד תושילש

 ןֹומָה ,דֹאְמ הֵּבְרַה רעד ({) ללש

 ,תּומֵלְּׁשַה ליִלְּכ ,תּומַלְׁש סָאד (}) תומלש
 לּולְכִׁש

 הֶלָעְמ ,בָבָר אֹלְל ,םֶלָׁשִמ ידַא קידתומלש

 ,ןֹודָמ ׁשיִא ,ביִר ׁשיִא רעד (ס) רעגעלש

 הָּכַמ

 בֵהֹוא ,יִנָמֲחֹול ,ןֹודָמ בֵהֹוא ידַא שירעגעלש

 הָמָחְלִמ
 שיִּב ,לּוסָּפ ,רּומָח ,ַעּורָּג ,עַר ידַא טכעלש

 הָלְקְלַק ,עַׁשָר ,הָעָר סָאד סטכעלש
 לֵקַעְחִה .ְּךֵרָּכִה ,לֵּתַּפְתִה יו ךיז ןעלגנעלש

 (ספטמ חמצ) תיִפּופְל סָאד (ךע) לרעדנעלש

 ְךֶרָּכִה ,לֵּתַּפְהִה יו ךיז ןרעדנעלש

 לּועְנַמ ,ןֶסֶכֹור ,לָפֹוק סָאד (ךע) לסעלש

 חַרָס ,לֶבֹׂש יד (|) ּפעלש

 הָריִרְּג ,הָכיֵׁשְמ ,הָביִחְס רעד (ן) ּפעלש

 אָּׂשַמ תַמֲהָּב יד (תו) היח-ּפעלש
 רֵרֹוּג יד (ןע) ןישַאמּפעלש
 ףֹרָּג ,רֹרָּג ,ְךֹׁשָמ ,בֹחָס יו ןּפעלש
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 וכד ךרׂש .ּךֵָּתְׂשִה ,רֵרָּגִה יי ךיז ןּפעלש
 דֵדֹונ ,טְטֹוׁשְמ ,ןָצְּבִק רעד (ס) רעּפעלש

 -ַחֹּכ ,הָריִרְּג-ַחֹּכ יד ({) טפַארקּפעלש

 הָכיִׁשְמ
 יִנָלְצַע ,ןׂשיִל הָטֹונ ידַא קירעפעלש
 תֹוּדֲעֶס ׁשלָׁש רעד (ן) תודועס-שלש
 ןיִטיִנֹומ ,םּוסְרִּפ ,בֹוט םָׁש רעד םש

 לַעַּב ,"רַזְמַמ" רעד (סע) קינלַאדַאמש
 הֵיִׁשּוּת

 הָבָחְס ,תיִלְטַמ ,טּוטְרַמְס יד (ס) עטַאמש

 תּומְנְמַנְתִה ,תּוׁשיִׁשְּת יד (}) טכַאמש

 ׁשֶּלַח ,הָפָר ,ׁשּוׁשָּת ידַא קיטכַאמש

 ַהֹמָּכ ,לֹבָנ ,ןּוַנְתִה ,ׁשֵלָחַה װ ןטכַאמש

 ,תּוטְׁש ,ְךֶרֶע רֵַסֲח רָבָּד יד (ס) עטכָאמש

 תּוׁשְּפִט

 לָּבְגַמ ,לֵּד ,רַצ ידַא לָאמש
 תּורָצ יד טײקלָאמש

 ןֶּמִׁש סָאד (ן) ץלַאמש
 ןָּמָׁש-רֹוּב רעד (רעבירג) בורגצלַאמש

 ןָּמִשִמ ,ןֵמָׁש ,יֵנּוְמַׁש,יִנְמַׁש ידַא קיצלַאמש
 לֶכֵׂש-רַצְק ,ַחֹמ-רַצ ידַא קיּפעקלָאמש
 יִתָּפ ,םיִמָּת ,ןֶלֶטַּב רעד (סע) קַאדנָאמש

 תַנָּמַׁש רעד (}) טנַאמש

 ךֶרֶע רַסֲח רָבָּד ,םיִלָבֲה רעד ({) סעצנָאמש

 ׁשַּפִט ,ןיִּפ ,ןֵּיַז רעד (קעמש) קָאמש

 ךֶפֹנ ,תֵקָרָּב רעד קַארָאמש

 הֵצַמ ,הֹרָׁש װ ןרָאמש

 חֵרֶחַר ,הָרֲחַנ לֹוק ַעֵמְׁשַה יי ןערָאמש
 לֶבָס ,בֵאְּכ רעד (ן) ץרַאמש

 ,לֶבָס ,םיִרּוּסִי ,בֵאְּכ יד (ןע) גנוצרַאמש

 רַעַצ

 לֹבָס ,םיִרּוִּי לֹבָס ,בֹאָּכ װ ןצרַאמש

 תּודְּמַּתְׁשֶה ,דָמָׁש ,תּורְצַנְתִה רעד דמש

 ,הָּלַהְּת ,בֹוט םֵׁש ,ןיִטיִנֹומ רעד רבד-םש

 רָבָּד םֵׁש
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 תֶא רַמָה ,תּורְצַּנַה תיִרְבִּב סֵנְכַה וו ןדמש

 (ידוהי לש) תָּדַה

 דֵּמַּתְׁשִה ,רֵצֵנְתִה װ ךיז ןדמש

 ,תּוסּדְנִק ,סֵּדְנִק יִׂשֲעַמ צמ קיטש-דמש

 ןֹוצָל ,םיִלּולַעַּת

 הָחָרְבַה רעד (ןע) לגומש

 בֵנְגַה ,הָחָרְבַהְּב קֹסֶע ,ַחֵרְבַה יו ןעלגומש
 לּובְּנַל רֶבֲעַמ בּנְַּתִה וװ ךיז ןעלגומש
 ַחיִרְבַמ רעד (ס) רעלגומש

 הֶלָט רֹוע ,םיִׂשָבְּכ רֹוע רעד ({) שיומש

 םֶׂשֹּב ,ַחיִר רעד (ן) טכומש

 ַחיִר ץֶפֶה ,ףֹדָנ װ ןטכומש

 הָעּומְׁש יד (תו) העומש

 רּוּבִּד ,הָחיִׂש רעד 0 סעומש

 רֵּבַד ,ַחֵחֹוׂש יו ןסעומש

 תֶפֹּנִט ,ׁשֶפָר ,הָמֵהְז ,ּךּולְכִל רעד ({) ץומש

 ּנִטְמ ,לַעג ,םֶהֹוְמ ,ְֶלְכַלְמ ידִא קיצומש
 םִיַתָפְׂש קֹפָס װ ןרעצומש

 םיִרְחַּת םקֹור ,רֶלְבַח רעד (ס) רעלקומש
 לֶזְרַּב ׁשֵרָח ,חָּפִנ רעד ({) דימש

 לֶזְרַּב ,לּוׁשְח-לֶזְרַּב סָאד (ס) ןזַײאדימש

 ליִׁשָח
 תַבְּקַמ רעד (פ) רעמַאהדימש

 בֵּכַע ,לֹבָּכ ,(לושיח י"ע) בצַע ,לָּׁשַח װ ןדימש

 חָּפַנ רעד (ס) רעדימש

 תּוחָּפַנ יד (ןע) ַײרעדימש

 לֵהֹוצ ,רֵע ,ַחֵמָׂש ,זיִּלַע ידַא קידַײמש
 רֵהֵמ ׁשיִח ,עַגֶר-ְןֵבָּב וודַא יירד-יימש

 ְךּוּיִח ,קֹוחְצ-תַּב רעד (ןע) לכיימש

 םיִנָּפ רַאָה ,ְּךִיַח וו ןעלכיימש

 טבָח ,ףֵלְּצַה ,הָקְלַה װ ןסַײמש
 ןֹולְגָעְל רֶזֹוע רעד (ס) רעסַײמש

 הָקְלַמ ,ףיִלְצַמ רעד (ס) רעסַײמש

 תּוזיִדְפִבּו ץֶרָמְּב קֶּסַעְתִה י ןעַײמש

 ךיז ןעלקנעמש -- ןדמש

 ,רָתָי תּוליִעְּפ ,תּונָקְסַע סָאד (}) שינעַײמש

 הֶּלִמֲה
 דָּסַחְתִמ ,ַעּובָצ סָאד (ךע) למינּפ-םימש

 עְּנַטְצִמ
 רּוּפֶא יד (ס) עקנימש
 רֵּפַאְתִה װ ךיז ןעקנימש
 הָעיִמְׁש ,הָעיִמְׁשַה ׁשּוח יד (תו) העימש

 הָאְקְלַה ,טֶבָח ,ףיִלְצ צמ ץימש
 בֹוטְרִק סָאד (ךע) לצימש
 ,הָפיִלְצ ;הָחיִרְמ ,הָחיִׁשְמ רעד (ן) רימש

 הָרַטְס
 רֶז ,הָּסַּג הָרּוַצְּב רֵּיַצ ,ַחֹרָמ װ ןעוועגרימש

 ַחיִט

 ַחיִט תֵקיִרְז ,ַחּורֵמ סָאד (}) שינעגרימש

 הָּסַג הָרּוצְּב

 חּוּקִּפ ,הָחָגְׁשַה ,הָריִמְׁש יד (תו) הרימש

 ,ַחּורֵמ ,ןּוּמִׁש ,הָחיִׁשְמ יד (ןע) גנורימש

 (ןמש עבצב) הָעיִבְצ ,ׁשּוקְׁשִק ,הָכיִס ,הָחיִרְמ

 ַעֹבצ ,שֵקְׁשַק ,ַחֹרֶמ ,ְּךּוס ,ַחֹׂשָמ וו ןרימש

 (ןמש עבצב)

 ,הָחְׁשִמ ןָמָׁש ,חָרֶמִמ סָאד (רע) ץכערימש

 ׁשּוקְׁשִק ;הָחְׁשִמ
 הָּכַר הָניִבְג רעד (}) זעקרימש

 ְךז תִיַז-ןִמָׁש רעד (|) תיז-ןמש

 ;ךָז תִיַז ןֶמָׁשְל הָמֹוּד ידַא קידתיז-ןמש

 ַעּובָצ ,סָּפַרְתִמ
 רָּפְרַּפ רעד (ןע) גנילרעטעמש
 תֶכֶּתַמ תֹוּיִרֲאְׁש ,תֶלֹסְּפ רעד ץלעמש
 הָּסִמְּת ,הָכָּתַה ,ְךּוּתִה יד (ןע) גנוצלעמש

 ןּוּמִׁש ;הָרָׁשְפַה
 ןֵּמַׁש ;רָׁשְפַה ,סֵמָה ,ְּךֵּתַה װ ןצלעמש
 רֹׁשַּפ ,סֵמָּנִה ,ּךֵתָּנִה װ ךיז ןצלעמש
 דֹוס ׁשיִא ,ׁשֵפָנדיִדְי רעד (ס) עקלעמש

 ַעּודָי הֹּיָה ,םָסֶרֶפְמ הֹיָה װ ןמש

 יִרֲחַא רֶּזַח װ ךיז ןעלקנעמש

 ק



 ןלענש -- קעמש

 ַחּורְחִר ,הָחָרֲה רעד קעמש

 ׁשָּפְטְמ ׁשֵּפִט רעד (ס) עדקעמש

 ׁשּולְּב ;ַחּורְחִר ,הָחֶרֲה יד (ןע) גנוקעמש

 ץּוצְמִק ,הָחָרֲה-קַּבַט רעד קַאבַאטקעמש

 הָחְרֲהקַּבַט
 ןֹוׁשּפִט ,ןָטק ןיִּפ סָאד (ךע) לקעמש

 שלָּב ;יִּב ׁשֵּגְרַה ,ַחֵרְחַר ,ַחֵרָה וו ןקעמש
 םיִעָנ ,יִמָׂשָּב ,יִנָחיִר ידַא קידעקעמש

 ריִמָׁש רעד לגרעמש

 ,לָבָס ,בֹואְכַמ ,בֵאָּכ רעד (ן) ץרעמש

 ׁשֹוחַמ

 הָבָאְכַה ,בֵאְּכ יד (ןע) גנוצרעמש

 בֵאָּכִה ,בֹאָּכ ,בֵאְּכ םֹרָּג ,רֶעַצ װ ןצרעמש

 בֹוטְרק ,קיקְלֶח ,ץֶמֶׁש רעד ץמש
 ׁשָּמַׁש רעד (םי) שמש

 רֹוּקַמ רד (ןע) לבָאנש
 הָנַּבְכַמ ,םָזְבַא ,םָזְבַא רעד (}) לָאנש

 ֶזְְַּ קַח ,םִזְבַא יי ןלָאנש
 ׁשּולְּב ,לּוּגִר ,ַחּורְחַר יד (ןע) גנוּפַאנש

 ,שלָּב ,ןֹחָּב ,לֵּגַר ,ַחֵרְחַר ,ַחֵרָה יי ןּפַאנש
 שֵּלַּב
 ׁש"יי ,ףּורָׂש ןִיַי רעד (}) סּפַאנש

 תּונָצְּבַק ,תֹובָדְנ ץּוּבִק רעד (|) רָאנש

 הָרֲחַנ ,הָריִחְנ רעד (ן) ךרָאנש
 רֹחָנ װ ןכרָאנש

 רֹחָנ װ ןצכרָאנש

 דִי טֹׂשָּפ ,תֹובָדְנ ץֵּבַק יי ןערָאנש

 ןֹויְבא ,דָי טֵׁשֹוּפ ,ןֶצְּבַק רעד (ס) רערָאנש

 תּונֹויְבֶא ,תּונָצְּבִק יד (}) טייקשירערָאנש

 הָנָׁשְל תֹוכָרְּב תַיּולְּג יד (ס) הבוט-הנש
 הָבֹוט

 הָפּורְׂש הָליִתְּפ רעד (}) ץיונש

 םָטֹח ,םֹוטְרַח רעד (}) קונש

 לֵבָּכ ,טּוח ,לֶבָח רעד (}) רונש

 (ןבה תשא) הֶּלַּכ יד (ן) רונש
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 לַעַניְךֹורְׂש ,ךֹורְׂש יד (ס) עלדַאוװערונש

 טּוחְּב רֹׂשָק ,ְּךֹורְׂשִּב רֹׂשָק וי ןעווערונש

 ,לּובְי ,ריִצָּב ,ףיִסָא ,ריִצָק רעד (}) טינש

 הָבּונְּת

 הָרָזִג ,ּךֶתָח ,ּךֶתֲח רעד (|) טינש
 םיִגיִרֲא יד הרוחס-טינש
 ףָּסַאְמ ,רֵצֹוק רעד (ס) רעטינש

 ְךיֶרָּכ יד (ס) עקטינש

 םיִגיֵרֲא תּונֲח יד (ןע) סָארקטינש

 םיִגיִרֲא רֵחֹוס רעד (ס) רעמערקטינש

 גְלֶׁש רעד (ןע) יינש

 תּובְּלַטְצִה ,םיִכָרְּד תֶמֹצ רעד (}) געודַײנש

 ףיִרָח ,ןּונָׁש ,דַח ,ְךֵתֹוח ידַא קידַײנש

 רֹזָּג ,בֹצָח ,בֹטָח ,רֵּתָּב ,תֹרָּכ ,ְּךתָח װ ןדַײנש

 רֶׁשְכַהְתִה ,ןֵנֹוּכְתִה װ ךיז ןדַײנש

 טָּיַח רעד (ס) רעדַײנש

 תּוטָּיַח יד (ןע) ַײרעדַײנש

 (לעופ) טָּיַח רעד (ןע) גנַיי-רעדַײנש

 תֶרֶפֹוּת יד (ס) עקרעדַײנש

 גְלֶׁש ׁשיִבְּג ,גֵלָׁש תיִתְּפ סָאד (ך) עלעיינש

 גֶלֶׁש דֹרָי װ ןעיינש

 (הליתפ) הָטיִחְמ :(ףאה) הָפיִרְּג יד גנוציינש

 (הליחפ) טֹחָמ :(ףאה) ףֹרָּג װ ןציײנש

 גֵלָׁש רּוּדַּכ יד (}) ליוקיינש

 גֵלֶׁש-תַפּוס רעד (ס) םערוטשיינש

 הָביִנֲע רעד (ן) סּפינש

 דּוּדִח ,בּוּבִׁש רעד (ן) ץינש

 הָעָצְקַה ,דּוּדִח ,בּוּבִׁש יד (ןע) גנוצינש

 ַעֵצְקַה ,ַעֹצְק ,בֵּבַׁש ,דֶּדַח יי ןצינש
 תֹונֹורְפֶע דְּדַחְמ רעד (ס) רעצינש

 ְךֹורְׂש ,טּוח ,תֶזֹרֲחַמ סָאד (ךע) לרינש

 ףּוחָּד ,זיִרָז ,ריִהָמ ידַא לענש

 הָדֵרְצ עַּבְצֶאְּב הָאָּכַה רעד ({) לענש
 הי יש =

 הָדֵרְצ עַּבְצָאְּב הֶאָּכַה יד (ןע) גנולענש
 יע ימ =

 הָדֵרְצ עַּבֶצֶאְּב הֵּכַה וו ןלענש
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 תּופיִחְּד ,תּוריִהְמ יד () טייקלענש

 ׁש"יי תַמיִגְל סָאד (ךע) לסּפענש

 ןֹורֲעַנ ;לּולְּבַש ,ןֹוזּלִח רעד (}) קענש

 יֵבְצ יַתְּבַׁש תַּתִּכ רֵבֲח רעד (}) סבעש

 הָתָחְׁשַה ,הָעיִגְּפ ,הָלָּבַח יד (ןע) גנוקידעש

 הָעָר הֹׂשָע ,קֵּזַה ,קֶזָנ םֹרָּג ,לֵּבַח יו ןקידעש

 סֵרֹוה ,קֶזָנ םֶרֹוּג ,לֵּבַחְמ רעד (ס) רעקידעש

 לֵּבַחְמ ,קיּזַמ ידַא ךעלדעש

 תַּלִּג ,תֶבָׁשֲחַמ תָכאָלְמ רעד (ס) רעוועדעש

 תֶרָתֹוּכַה

 הָעָׁש יד (ן}) העש

 הָעָׁש לָכְּב ,הָעָׁשְּב הָעָׁש יִּדִמ װדַא זיײוונהעש

 תֹוצָּׁשַה גֹוחְמ רעד (ס) רעזַײוװ-ןהעש

 תיִרֹולְּב יד (}) רוילעוועש
 ׁשֶּגְרַּד רעד 0 גנָאלזעש

 זַנְטַעַׁש רעד זנטעש

 םִיַחָּבְטִמ תיֵּב סָאד (רעזיַײה) זיוהטכעש

 הָגיִרֲה ,הָליִטְק ,הָטיִחְׁש יד (ןע) גנוטכעש

 גֹרָה ,לֹטְק ,טֹחֶׁש װ ןטכעש

 (םיפלקב) םֹולֲהַי רעד לעש

 תַקַּקִזְמ הָּכַל רעד קַאלעש
 ָּכַלְּבהֵּסַּכ ,הֵּכַל װ ןריקַאלעש
 רֹרָא ,ללַק וו ןטלעש

 ַעיִבָּג ,לֶפָס סָאד (ךע) לכעלעש

 תֹופֲתְּכ יד/צמ סעקלעש

 לֶא אָּבְחֶנ ,ןֶׁשּיַּב ,יִנָׁשִּיַּב ידַא קידוועמעש

 םיִלֵּכַה
 תּונָתְוְנִע ,תּנָׁשִּיַּב יד (}) טייקידוועמעש

 שֵּיַּבְתִה װ ךיז ןעמעש

 ,ץּונְצִנ ,תּוצְצֹונְתִה יד (ןע) גנורירעמעש

 זיִזֲח
 ץֵצֹונְתִה ,ץ'צָנ ,ץֶנְצִנ װ ןרירעמעש

 ּוּזִּב ,לּוּלִח ,סָנֹא יד (ןע) גנודנעש

 ריִּפְחַמ ,ׁשיִבֵמ ידַא ךעלדנעש
 הֶזַב ,דֹובָּכ לֵּלַח ,סֹנָא װ ןדנעש

 רערעש -- טייקלענש

 חזְרַמ תיֵּב ,הָאָּבְסִמ יד (}) קנעש
 הָניִנֲח ; הָנָּתַמ תַניִתְנ יד (ןע) גנוקנעש

 ןֹוְזִמ ,ןֹורָא סָאד (ךע) לקנעש

 םִיַכְָיַה ןֵגַא ,ןֶּגַא סָאד (ךע) לקנעש

 ֹנָח .ַחלָס ,הָנָּתַמְּב ןתָנ וו ןעקנעש
 ֹומְצַעָל ַחֹלָס װי ךיז ןעקנעש

 הָאָּבְסִמ לַעַּב ,גֵזֹומ רעד (ס) רעקנעש

 תֶקֶצַמ יד (|) ּפעש

 הְָלְּד ,הָביִאְׁש יד (ןע) גנוּפעש

 ,הָׁשְוִא ,ׁשֵחַל ,הָׁשיִחְל רעד (}) שטּפעש

 ׁשֵַחַר

 ׁשֵׂשְחַר ,שֹחָר ,ׁשֹחָל װ ןעשטּפעש

 ׁשֶרֶח ,הָׁשיִחְל סָאד (}) שינעשטּפעש

 הֵּלַּד ,הֹלָּד ,בֹאָׁש װ ןּפעש

 ,ׂשֶבָּכ ,(סבעש :האר) דוד (}) סּפעש

 הָלֵחְר ,לֵחָר ,הָׂשְבִּכ
 ׂשֶבָּכ רַׂשְּב סָאד סנסּפעש

 טיִּלַׁש ,ןֹודָא ,ׁשאֹר ,לֵהַנְמ רעד (|) ףעש

 יִלּד סָאד (ךע) לפעש

 הֶׂש ,הֶלָט ,הֶׂשְבִּכ סָאד (ך) עלעפעש
 ,רָּבַחְמ ,אֵרֹוּב ,רֵצֹוי רעד (ס) רעפעש

 איִצְמַמ
 יִריִצְי ,הָרֹוּפ ,רָצֹוי ידַא שירעפעש

 הָריִצְי ,הָריִצְי-ַחֹּכ יד (ן) טייקשירעפעש

 ִיְַזְגִמ ,םִיַָּפְסִמ יד (}) רעש
 םֵׁשְּב יִדּוהְי לֹוחָמ סָאד עלערעש רעד רעש

 "הָלְרֶׁשֹ
 רֶפֵּסַה רַעַׁש רעד (רעטעלב) טַאלב-רעש

 םִיַרָּפְסִמ סָאד (ךע) לרעש

 םֵׁשְּב יִדּוהְי לֹוחָמ רעד ץנַאטלרעש

 "הָלְרֶׁשֹ
 ץצק ,רֹזָּג ,זֹוָג ,רֵּפַס װ ןרעש

 ,תיִּפְרֶע הָרּוׁש ,הָרּוׁש יד (ס) עגנערעש

 רּוט

 רָּפַס רעד (ס) רערעש



 דליבלגיּפש -- ַײרערעש

 ה

 םיִד
 ייד

 כֶמ יד (ןע) יירערעש

 ָנֶס סָאד (ךע) לצרעש
 ְךֹורְׂש ,קַּד לֶבָח ,טּוח רעד טַאגַאּפש

 יִקָנְו בֵק ,יִרְָמַגְל ׁשיִדָח ידַא ַײנ לגָאּפש

 תֶא רעד (ןע) לדָאּפש
 קֹוחְצ ,גּולְגִל ,גַעֵל רעד טָאּפש

 תּונָציִל ,תּונְגֲעַל ,גּולְגִל יד (ןע) גנוטָאּפש

 ץֵצֹולְתִה ,קֹחָצ ,גַלְגַל ,-ֵל גֹעֶל ו ןטָאּפש

 תיִרָמ רעד (ןע) לטכַאּפש
 קֶרֶמִּב הֶּסַּכ ,קֶרֶמ יװ ןעװעילכַאּפש

 ָּלסְמְןֶדֶא רעד (ן) לַאּפש
 רּוט ;ץיִרָח ,ַעיִקְּב ,קֶדֶס רעד (ן) טלַאּפש
 ,דּורָּפ ,קּוּדָס ,הָעיִקְּב יד (ןע) גנוטלַאּפש

 יּוּסש ,תּוְּלַּפְתִה ,גּולְּפ

 עֵּסַׁש ,גֵלַּפ ,דֵרְפַה ,ַעֹקָּב ,קֵּדַס יי ןטלַאּפש
 לֵצַּפְתִה ,הּלַּפְתִה וו ךיז ןטלַאּפש
 ,גּוּלִפְל איִבֵמ ,קֵּלַחְמ ידַא שירעטלַאּפש

 ביִר איִבֵמ

 ריִק-רַיְנ ;ביִתָנ ,לֹועְׁשִמ רעד (ן) רילַאּפש

 דַעַצ ,הָעיִסְּפ ,חַפָט :תֶרָז רעד (ןע) ןַאּפש

 םֶסיֵק ,בָבְׁש רעד (רענעּפש) ןָאּפש

 רָתיֵמ ,דיִּג רעד (}) רעדָאנַאּפש

 -ץַמֲאַמ ,תּוחיִתֶמ ,חַתֶמ יד (ןע) גנונַאּפש

 רָתָי
 דֵרָפֶס יד עינַאּפש

 יִּדַרָפֶס רעד רעינַאּפש

 תיִּדַרָפְס ידַא שינַאּפש

 דֹעָצ ,הָעיִסְפִּב רֹבָע ,ַעֹסֶּפ יי ןענַאּפש

 רֹוּתְפַּכ ,ץַעֵנ יד (ס) עקנָאּפש

 ,קֹוחָצ ,הָחיִדְּב ,דּוּדְח ,הָצָלֲה רעד (}) סַאּפש

 לֹּּפַה

 ַחְּדַבְמ ,יִצָלֲה ,יִלּוּתִה ידַא קיסַאּפש

 לַתָה ,קֹחָצ ,ַחֵּדַּבְתִה ,ץֵצֹולְתִה יי ןסַאּפש

 (סופד רודיסב) קָסָּפ רעד (}) ץַאּפש

 רָצֵק רּויִס ,הָכיִלֲה ,לּוּיְט רעד (}) ריצַאּפש

 ךֶפ
 "ר
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 רּויִּת ,לּויְט רעד (גנעג) גנַאגריצַאּפש

 לֶגְרָּב
 הָכיִלֲה ,רּויְס ,לּויִט יד (ןע) גנוריצַאּפש

 ְךֵלַהְתִה ,רּיַס ,לֶּיַט װ ןריצַאּפש
 ַחּוַר ,קֵּסַּפ װ ןריצַאּפש

 םִיַפָקְׁשִמ צמ ןלוקַאּפש
 דָייּפֹוקְסְלֶט ,תֶפָקְׁשִמ רעד (}) וויטקַאּפש

 הֵּבְרַה יִּד ,בּוׁשָח ,רָּכִנ ידַא רָאּפש

 ֹובְרָּד ,ןֶבְרֶּד רעד (ן) רָאּפש
 ןֹוכָּסִח קְנַּב יד קנַאברָאּפש

 ץִנ רעד (ס) רעברַאּפש

 ,ץֵחַל ,הָציִחְל ,הָפיֵחְּד יד (ןע) גנורַאּפש

 הָקיִחְּד
 ץּומק ,ןֹוכָּסִח יד (ןע) גנורָאּפש

 ץירָח ,ַעיִקְּב ,קֶדֶס יד (ס) ענורַאּפש
 קֹחְּד ,ץֹחָל ,ףֹחָּד ו ןרַאּפש

 ץֵּמֹק ,ְּךֹסֶח װי ןרָאּפש

 -לַע דֹמָע ,ׁשֵּקַעְתִה ײ ךיז ןרַאּפש

 ץיִרָח ,ַעיִקְּב ,קֶדֶס יד (ס) ערַאּפש
 יִנֹוכְסֶח ,ץֵּמִקְמ ,ּךֵסֹוח ידַא קידװערָאּפש
 ןֹוכָּסִח ,תּויִנֹוכְסֶח יד (}) טײקידװערָאּפש

 תּונָׁשְקַע ,תּוׁשִּקַעְתִה סָאד (}) שינערַאּפש

 ןֹוכָּסִח-תַּפִק יד (ס) עסַאקרָאּפש

 תיִרֹוּתְּסַמ ,הָוְׁשַא ,ליִלְס יד (ס) עלוּפש
 ֶרֶּב ,תיֵבָחְל קֵקְּפ ,הָפּוגְמ רעד ({) טנוּפש

 רגָס ,קלָּפ ,הָפּוגְמִּב רֹגָס װ ןעוועטנוּפש

 זֶרֵבְּב
 תֹובְקַע ,בֵקָע רעד (}) רוּפש

 ׁשֶּלַּב לֵּגַרְמ רעד (ןע) ןָאיּפש

 ׁשּוִּב ,לּוּגִר רעד שזַאנָאיּפש

 שלָּב ,ׁשֵּלַּב ,לֶּגַר יי ןרינָאיּפש
 ;הָיְרַלְקַּפְסַא ,הָאְרַמ ,יִאְר רעד (ןע) לגיּפש

 םָּיַה יֵנְּפ
 ,רֵזְחֶה ,הָרָזְחַה סָאד (רע) דליבלגיּפש

 תּופְּקַּתְׁשִה
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 גּנַעְחִה ,יִאְרִּב לֵּכַּתְסִה יי ךיז ןעלגיּפש

 ַעַׁשֲעַּתְׁשִה

 ןֹודיִּכ ,חַמֹר ,תיִנֲח יד (}) זיּפש

 ןֹוזָמ אָּת ,הָוָזִמ יד (ס) עינרַאזיּפש

 ;הָגיִרְס טֵחַמ ,הָרֹוּנִצ רעד (ןע) לזיּפש
 דּוּפַׁש

 דֶּפַׁש ,גֹרָס יו ןעלזיּפש
 םיִלֹוח-תיֵּב רעד (רעלעטיּפש) לָאטיּפש
 הָקיְרְי רעד (ןע) ַײּפש

 הָחּורֲא ,לָכֲאַמ ,לֶכֹא ,ןֹוזָמ יד (|) זַײּפש

 לָכֹא ,הָלָּכְלַּכ ,ןֹוזָמ יד (ןע) גנוזַײּפש

 ןֵזָה ,סֵגָרַּפ ,לֵכֲאַה ,לֵּכְלַּכ י ןזַײּפש
 לָּכְלַכְמ ,סֵנְרַפְמ רעד (ס) רעזַײּפש
 תֶלֹּכַמ זּונֲח יד (ןע) םָארקזַײּפש

 תֶלֹּכַמ תּונֲח לַעַּב רעד (ס) רעמערקזַײּפש

 הָעיִלְּבַה תיֵּב ,טָׁשו יד (}) רערזַײּפש

 ,םָסָא ,הָאּובְּת ןֵסְחַמ רעד (ס) רעלכַײּפש

 םֶסֹא

 קֹר ,ריִר סָאד ץכעַײּפש

 קֹר ׁשֵרְפַה ,רֵּיַר ,קקָר ,קֹרָי װ ןעַײּפש

 (סופד רודיסב) קָסֶּפ רעד (}) ץַײּפש

 חּור ,קֵּסַּפ יו ןצַײּפש
 תיִקְקִר ,הָקקְרַמ סָאד (ךע) לטסעקַײּפש

 תיִקָקְר ,הָקָקְרַמ יד (ןע) לסישַײּפש

 הָזֲַמ ,הָניִגְנ ,הֵָּצַה ,קָחְׂשִמ יד (ן) ליּפש
 .ְךֶרֵע לק רֶבָּד ,ַעּוצֲעַצ סָאד (ךע) לכליּפש

 יִניִצְר אֹל
 דיקְפַּת אֵּלַמ ,גּצַה ,ןֵּגַנ ,קֵחַׂש יי ןליּפש
 קַחַׂש ,ַעֵׁשֲעַּתְׁשִה װ ךיז ןליּפש

 חֵדָּב ,זיִּלַע ,תּוּלַקְּב ידַא קידװעליּפש

 דֵדֹונ ןֵכֹוס ,תֹוּיַנק ןֵכֹוס רעד (}) רעטעליּפש

 ,ןֵקֲחַׂש ,ןֵּגנְמ ,קֵחַׂשְמ רעד (ס) רעליּפש

 ֶּגַ

 ֵעּוׁשֲעַׁש ,קָחְׂשִמ סָאד (ןע) ַײרעליּפש
 תּורֲחַּת ,לּוּתִה

 טאטע אטא עא

 ךיז ןריּפש -- ךיז ןעלגיּפש

 ׁשֵרְגִמ רעד (רעצעלּפ) ץַאלּפליּפש

 םיִקָחְׂשִמ
 ריִׁש רֹוּפְצ רעד (לגייפ) לגױֿפליּפש

 ַעּוצֲעַצ סָאד (}) גַײצליּפש

 הָניִגְנ תַבָּת רעד (ס) ןטסַאקליּפש
 טֵחַמ ,הָנָּבְכַמ ,הָּכִס יד (ס) עקליּפש

 תיִמָמְׂש ,ׁשיִבָּכַע יד (ןע) ןיּפש

 דֶרָּת יִלֵע ,דֶרָּת רעד (}) טַאניּפש

 ְךֶלּפ ,ׁשֹוּכ ,רֹוׁשיִּכ סָאד (ןע) לדניּפש

 ׁשיִבָּכַע יַרּוק סָאד סבעווניּפש
 הָּיַוְס ,יִוְט יד (ןע) גנוניּפש

 הֹוָט װ ןעניּפש

 םֵּקַרְתִה ,תֵּבַעְתִה װ ךיז ןעניּפש

 יּנַט רעד (ס) רעניּפש

 ,הָאָוְטִמ ,הָוְטַמ-תיֵּב יד (ןע) ַײרעניּפש

 הָּיַוְטַמ

 הָּיִוְט-ןַפֹוא רעד (רעדער) דָארניּפש

 הָּיַוְט לַּגְלַּג יד (ס) עקלוּפשניּפש
 םּור ,איִׂש ,הָּגְסִּפ ,ןֵׁש ,דֹח רעד (|) ץיּפש

 ףֶליֵּכ ,רֶּדֶעַמ יד (קעה) קַאהציּפש

 ןּונָׁש ,ףיִרָח ,דַח ,דָּדֲחְמ ידַא קיציּפש
 תּוניִנְׁש ,דּוּדַח יד (}) טײקיציּפש

 ,תּוסַּדנִק ,סָּדְנַק הֵׂשֲעַמ סָאד (ךע) לציּפש

 תּובְבֹוׁש הֵׂשֲעַמ

 ,ׁשֶרָח רַטֹוׁש ,ׁשָּלַּב רעד (סע) לציּפש

 ןיִׁשְלַמ
 הָמקִר ,םיִרְחַּת צמ ןציּפש

 הָּגְסִּפ תַדיִעְו יד (}) ץנערעפנָאק-ןציּפש
 הָׁשּוחְּת ,ׁשּוח ,הָׁשָּגְרַה ,ׁשֶגָר רעד ריּפש

 בֶלָּכ ,ׁשּוׁשִּג בֶלָּכ רעד (טניה) טנוהריּפש

 דִיַצ

 ,ׁשּוח ,הָׁשָגְרַה ,הָׁשּוחְּת יד (ןע) גנוריּפש

 ַחּורְחִר ,ׁשּוׁשִּ

 ׁששּג ,ׁששמ ,ׁשֵּׂשַמ ,שָּגְרַה יו ןריּפש
 ֹומְצַע תֶא ׁשֵּנְרַה װי ךיז ןריּפש



 ץָאקש -- קידװעריּפש

 יָנָרֵע ,רֵע ,יִנָׁשּוח ,ׁשיִגָר ידַא קידוװעריּפש

 תּוׁשיִגְר יד (}) טייקידװעריּפש

 תֶרָחֶאְמ הָעָׁשְּב ,רֵחַאְמ ,רָחֶאְמ ױדַא טעּפש
 יֵהְלַׁש ,וָתֶּפַה בֶרֶע רעד (ס) רעמוזטעּפש

 אָטָיִקְד
 קֹוחְצ ,גּולְגִל ,גַעֵל יד (ןע) גנוטעּפש

 תֶרָחֶאְמ הָעֶׁשְּב ,רָחֶאְמ ידַא קיטעּפש
 -ִל קֹחָצ ,גֵלְגַל ,-ל גֹעֶל יי ןטעּפש

 יּוזָּב ,סּואָמ ,רָעֹכְמ ידַא ענטעּפש

 ןֵכ יִרֲחַא ,ןֵּכִמ רַחַאְל ודַא רעטעּפש

 יִרֹוחֲא ,רָחֶאְמ ידַא קידרעטעּפש

 ץיִרָח ,ַעיִקְּב ,קֶדֶס סָאד (ךע) לטלעּפש

 בֶבֶׁש ,בָבְׁש ,םָסיֵק סָאד (ךע) לדנעּפש

 םיִּנַדֲעַמ ,םיִּמַעְטַמ רעד (ן) לַאיצעּפש

 ׁשּורָּפ ,רֹורְּד רעד (ןע) לרעּפש

 רּוּבִד ,הָפָׂש ,ןֹוׁשָל יד (ן) ךַארּפש

 םָסֶק תַּלִמ ,םֶסֶק ,ׁשֵחַל רעד (|) ךָארּפש

 יִנָׁשְלַּב ,ןֹוׁשָל לָׁש ,יִנֹוׁשְל -כַארּפש

 תַמְכָח ,תּונָׁשְלַּב יד טפַאשנסיװ-ךַארּפש

 ןֹוׁשָּלַה
 ,ןָשְלַּב רעד (ס) רעלטּפַאשנסיװ-ךַארּפש

 ֹוׁשָּלַה תַמְכָחְּב יִקָּ
 ,ןֹוׁשָל לָׁש ,יָנֹוׁשְל ידַא קיכַארּפש

 יֵנָׁשְלַּב
 תֹונֹוׁשְל ביִר רעד (}) ףמַאק-ןכַארּפש

 תַעיִדְי יד (|) טפַאשטנעק-ןכַארּפש
 תֹונֹוׁשְל

 יקָּב ,ןָׁשְלַּב רעד (ס) רענעק-ןכַארּפש

 תֹונֹוׁשְלִּב

 ;הָטיִבְנ ,רָטֹח ,רֵצֵנ ,טֶבָנ רעד (}) ץָארּפש

 רַחַּׁשַה תֹולֲע ,רֵחַׁש
 רַחַׁש ;הָטיִבְנ יד (ןע) גנוצָארּפש

 ּךַ ץֵע ,ליִתְׁש סָאד (ךע) לצָארּפש

 ץֵּבֶצַּב ,טֹבָנ י ןצָארּפש

 רֹוקָמ ,ןָיְעַמ רעד (ןע) לדורּפש
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 ַעבֹונ ,סֵסֹוּת ידַא קידלדורּפש

 סֹסֶּת ,ַעָּבְעַּב ַעֹבָנ יו ןעלדורּפש
 םֶסֶק תַּלִמ ,םֶסֶק ,ׁשֵחַל רעד (}) ךורּפש

 ,קּוּנִז ,הָגיִלְּד ,הָציִפְק רעד (ןע) גנורּפש

 הָחיִסְּפ
 הָציִפְק ׁשֶרֶק יד (רע) טערבגנורּפש

 דַעַצ ,הָעיִסְּפ רעד 0 ןַײרּפש

 דֹעָצ ,ַעֹסֶּפ וו ןזַײרּפש

 ,תּוטְׁשַּפְתֶה ,הָצָפֲה יד (ןע) גנוטײרּפש

 רּוזְּפ ,הָצּופְּת

 ַחֵטַׁש ,טׂשָּפ ,רֹּזַּפ ,ץֵפָה װ ןטײרּפש

 ַעֵרָתְׂשִה ,בֵחַרְתִה ,טָׁשַּפְתִה יי ךיז ןטײרּפש
 ףֵטְפַט ,ףֹטָנ װ ןעַײרּפש

 םיִביִבְר ,קַּד םָׁשָּג רעד (ס) ןגערַײרּפש

 ,םָּגְתִּפ סָאד (רעטרעוו) טרָאװכירּפש

 לָשָמ
 רּוׁשְִח יד (ס) עכירּפש

 -לַע ַחֹסָּפ ,רֵּתַנ ,גֵּלַּד ,גלָּד װ ןעלגנירּפש
 ַחֹסֶּפ ,קֵּנַז ,גלָּד ,ץֹפָק י ןעגנירּפש

 ;גֵלַדְמ ,גֵלֹוּד ,ץָפֹוק רעד (ס) רעגנירּפש

 בֶגָח
 (טמחשב) ׁשֶרָּפ רעד (ס) רעגנירּפש

 ףּולְז ,הָזָּתַה ,ןֹוליִס ,הָקינְז רעד (}) ץירּפש

 ֵּתַה װ ןעלצירּפש

 ,ףֵזְרַז ,ףֶּלַז ,ףלָז ,הֵּזַה ,זֵּתַה װ ןצירּפש
 םֵרָזַה
 ףֶלֶז ,סּוּפִר סָאד (רע) ץכעצירּפש

 םֶגֶּפ ,בָבָר סָאד (ןע) לקנערּפש

 ֵּתַה װ ןעלקנערּפש
 לַּד ,דּורָי ,תּוחָנ ,לָפָׁש ידַא לפש
 לַּד ,דּורָי ,תּוחָנ ידַא קידתולפש
 הָכָרְּב ,הָחָוְרַה ,עַפָׁש יד (ס) עפש
 עַפָׁשִּב ,בֵר ,ריִׁשָע ,ַעפֹוׁש ידַא קידעפש
 הָסּוס יד (ס) עּפַאקש

 סֵּדְנַק ,ןָּפְצֲח רעד (םי) ץָאקש
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 ִסְּדְנַק ,ינָּפְצֲח ידַא שיצָאקש

 ,תּונָּפְצִח ,הָּפְצַח יד (|) טייקשיצָאקש

 תּוסִדְנִק
 (הלחמ) תייָנָׁש רעד ןיטַאלרַאקש

 תיִדּוּדַח תיִּקַׂש רעד (|) ץימרָאקש

 ,ׁשֶמָּׁשַה תַעיִקְׁש ,הָעיִקְׁש יד (תו) העיקש

 בֶרֶע יִמּוּדְמִּד
 דֶבָע רעד (ן) ףַאלקש

 דֶּבִעֶׁשְמ ,יִתּודְבַע ידַא שיפַאלקש
 תּודְבַע יד (ןע) ַײרעפַאלקש
 לָׁש ,דָּבִעַׁשְמ ,יֵתּודְבַע ידַא שירעּפַאלקש

 דָבָע
 (החרה-קבטל) הָסְּפִק סָאד (ך) עלעטעקש

 בֶזָּכ ,הָיָדִּב ,רֶקָׁש רעד (םי) רקש

 ְךֵכַח ,ףֵׁשְפַׁש ,דֵרָּג ,דֹרָּג װ ןעבָארקש

 יאֵּדַּב ,ןָבּזַּכ ,ןֶרְּקַׁש רעד (םי) ןרקש
 הֶּדַּב ,הֹדָּב ,בֶּזַּכ ,בֹוָּכ ,רֵּקַׁש װ ןענרקש

 עַצָּפ ,תָטֶרָׂש ,תֵקָּלַצ רעד (ןע) םַארש

 (הקד הבכשב) רֹופָּכ ,לַמָנֲח רעד (ןע) ןָארש

 םיִדָגְּב ןֹורֲא יד (קנערש) קנַארש
 זָגָּפ רעד (}) לענּפַארש

 תֶרֶפֹועיִרּוּדַּכ ,תֶרָפֹועיִרְּגְרַג צמ טיורש

 גיִרְבִּת ,הָגָרְבַה ,גָרֹּב יד (ן) ףיורש

 גֵרָּב ,גֹרָּב וו ןפיורש
 גֵרְבַמ רעד (ס) רעִיצנפיורש
 (תורעשב) ליִבְׁש רעד (}) טנורש

 הָדיֵעְצ ,הָעיִסְּפ ,דַעַצ רעד (}) טירש

 ,הָקָעְז ,הָאיִרְק ,הָקָעְצ רעד (ןע) ַײרש

 הָחיִרְצ

 הָבָּתְכִמ ,הָביִתְּכ ןַחְלֵׁש רעד (}) שיטבַײרש

 תונלדתש -- שיצָאקש

 הָביִתְּכ-תַנֹוכְמ יד (ןע) ןישַאמבַײרש

 תיִנָבְתַּכ יד (ס) עקטסינישַאמבַײרש

 בָתְּכ ,הָביִתְּכ יד (ןע) גנובַײרש

 תּורְּפְסְּב קֹסָע ,רָּבַח ,םֹׂשָר ,בֹתָּכ װ ןבַײרש

 ,רֵפֹוס ,רָּבַחְמ ,בֵתֹוּכ רעד (ס) רעבַײרש

 ֵּכְתּכ
 ,סֹומְלּוק ,טֵע סָאד (ךע) לדנעּפ-בַײרש

 ןֹורָּפִע
 (תרפוע) תיִרּוּדַּכ ,רֵּגְרַּג סָאד (ךע) לטיירש

 ,ַחֹרָצ ,םָר לֹוקְּב אֹרֵק ,קֹעָצ װ ןעַײרש

 קצֶז
 הָביִתְּכ :(סופדל) רּוּדָס תֹויִתֹוא יד (}) טפירש
 תֹוּיְתֹוא קֵצֹוי רעד (ס) רעסיגטפירש
 בָתְכִּב ידַא ךעלטפירש
 רֵּבַחְמ ,רֵפֹוס ידַא (ס) רעלעטשטפירש
 סָּנַנ ,דָּמַּג סָאד (ךע) לטערש
 הָגָאְּד ,אָרֹומ ,הָדָרֲח ,דַחַּפ יד ({) קערש

 ,אָרֹונ ,םיִא ,דיִחְפַמ ידַא ךעלקערש

 ליִהְבַמ
 ,דַחַּפ ,תֶצָלְפִמ יד (}) טייקכעלקערש

 הָעְוְז הֵׂשֲעַמ ,תֹוהָלַּב
 דֵרֲחַה ,לֵהְבַה ,דֵחֶפַה וו ןקערש

 דֵחַּפ ,לֵהָּבִה ,דֵרָחַה יי ךיז ןקערש

 ,הָמיֵא ליִטַמ ,דַחַּפ ליִטֵמ ידַא קידוועקערש

 יֵנָדְחַּפ ,ןֶדְחַּפ
 ,הָמיֵא ,תּונָדְחַּפ יד (}) טייקידוועקערש

 אָרֹומ ,הָאְרִי

 הָזְבִנ ;ץֶרֶׁש רעד (םי) ץרש
 רֶׁשֹי ץיִלֵמ ,ןֶלְרַתְׁש רעד (םי) ןלדּתש

 תּולּדַּתְׁשִה ,תּונְלְּרַתְׁש סָאד (}) תונלדּתש



 ׂש תֹואָה יד/רעד ׂש

 בִיֹוא ,אֵנֹוׂש רעד (םי) אנוׂש

 ןֵטָׂש רעד (ס) ןטש

 ,תּוִציִלֲע ,תּוזיִּלַע ,הָחְמִׂש יד (תו) החמׂש

 היה
 לֶגְּד יד (רענעפ) ןָאֿפ-הרוּת-תחמׂש

 הָרֹוּת תַחְמִׂשְל

 ׂש תֹואָה יד/רעד ןיֵׂש

 הָמֵטְׂשַמ ,הָביֵא ,הָאְנַׂש יד (ס) האניׂש

 ,הָאָנֵׂש אֵלָמ ,יּונָׂש ידַא קידהאניׂש

 בָעֶחֶנ
 רָכָׂש ,תֶרֹּכָׂשַמ סָאד (}) תוריכׂש

 ש
 ןֹויָּנִה ,הָנּובְּת ,לָכֵׂש רעד לכׂש

 ֵנֹויְגֲה ,יִתָנּובְּת ,יִלְכָׂש ידַא קידלכׂש
 תּונֹויְגֶה ,תּוּיִלְכִׂש יד ({) טייקידלכש
 לּומְּג ,רָכָׂש רעד רכׂש

 ,תֶדָּבִּכִמ הָרְֹשִמ לַעַּב ,דָּבְכִנ רעד (םי) רׂש

 רַׂש
 רָתֹונ ,דיִרָׂש רעד (םי) דירׂש

 טיִלָפּו דיִרָׂש רעד טילּפו-דירש

 ףֶרָׂש רעד (םי) ףרׂש

 הָרֲעְּב ,הָקָלְּד ,הָפֵרְׂש יד (תו) הפרׂש

 ףֹרָׂש ,ׁשֵא לַע הֹלָצ וו ןעפרׂש

 ןֵזֹור ;לֵׁשֹומ ,רׂש ,טיִּלַׁש רעד (ס) הררׂש



 'ּת תֹואָה יד/רעד ּת

 ָח ׁשֶגֶר ,הֵקּוׁשְּת ,הָוֲאַּת יד (תו) הוואּת

 2 ןַאּת ,יִנָׁשְגַר ,ׁשֶגָר אֵלָמ ידַא קידהוואּת

 הָקּוׁשְּת ,תּונָתְוַאַּת יד ({) טייקידהווהּת

 הָקָזֲח
 הֵּיַאְפִר ,רֶבָׁש ,הָאּובְּת יד (ס ,תו) האובּת
 רָּב ןֹורְבַׁש רעד לדנַאה-האובּת
 הָמדְׁש סָאד (רע) דלעפ-האובּת
 ריִצָק רעד טינש-האובּת
 רֵצֹוק רעד (ס) רעטינש-האובּת

 הָעיִבְּת יד (תו) העיבּת

 רַעַּפ ,םֹוהָּת רעד (םי) םוהּת

 יִמֹוהְּת ידַא קימוהּת

 םיִּלִהְּת רעד םיִליהּת

 'ּת תֹואָה םֵׁש יד/רעד וֹוּת

 רֵקִע ,ּךוָּ ,ךֹוּת ,םָצֵע רוד ְּךֹוּת
 יִרָּקִע ,יִכֹוּת ידַא קיכוּת

 רֵקִע ,ןָכֹּת רעד ןכוּת

 טלק ,סֹּפִּת ,ןֵבָה װ ןַײז ספוּת
 דֵמֹול ,הָרֹוּת ׂשֵפֹוּת רעד (ס) רענרעל-הרוּת

 הָרֹוּת

 רָפֹוס רעד (ס) רערעל-הרוּת
 אָרק רעד (ס) רענעײלרָאפ-הרוּת
 בָׁשֹוּת רעד (םי) בשוּת

 הָלּוּבְחַּת יד (ס ,תו) הלובחּת
 לּובְּג ,םּוחָּת רעד (םי) םוחּת

 לֹּכַה יַנְפִל ,תיִׁשאֵרְּב ,הָּלִחְּתַּב ודַא תליחּת

 הָּלִפְּת יד (תו) הניחּת

 זּוּכַע ,רֹוחָא רעד (רע) תחת

 הָּכְנִּכ ְּךַחַלְמ ,ןָפְנַח (ס) רעקעל-תחּת

 םִיַסָנְכִמ צמ םינוּתחּת

 דָּיִמּו ףֶכֵּת ,ףָכֵּת ,דָיִמ ודַא ףּכיּת
 ףּוכָּת ,ףּוחָּד ,יִדָּיִמ ידַא קידפּכיּת
 הָּיִסַנְּכ יד (תו) הלפית

 ץּורָּת רעד (םי) ץוריּת
 תיִלְכַּת ,הֶרָּטַמ ,ףֹוס ,הָאָצֹוּת רעד תילכּת
 יֵשּוּמִׁש ,יִּתְלַעֹוּת ,יִׂשֲעַמ ידַא קידתילכּת

 טיֵׁשְכַּת רעד (םי) טישכּת

 סֶרָה ,ןָּבְרֶח תֶלֹּפמ יּיִע רעד לֹּת
 היִלְּת ,םדְרַּג יד (ס -תו) הילּת
 ןָיְלֵּת רעד (םי) ןילּת

 םֵכֲח ,יאֵדּומְלַּת רעד ({) טסידומלּת
 דּומְלַּתַה

 ֵנָּבַר ,יִדּומְלַּת ידַא שידומלּת

 בֵרייֵּב-רַּב ,דיִמָלַּת רעד (םי) דימלּת

 רעד (םימכח-ידימלּת) םכח-דימלּת

 -  םָכָחדיִמְלַּת
 ,טֶלְחֶמ ןָּבְרֶח ,תֶלֹּפַמ יַּיִע רעד םלוע-לּת

 טְלְחִמ סֶרָה
 יִתָּפ ,םָּת רעד םֹּת

 דיִמָּת ודַא דימּת

 לָכֵׂש ׁשּולֲח ,הָטֹוׁש ידַא עטַאװעמּת

 ּוּכִר ,רֵּקִע ,תיִצְמַּת רעד תיצמּת

 ִּוּכָר ,יִרּקִע ,יִתיִצְמַּת ידַא קידתיצמּת

 אָּנַּת רעד (םי) אנּת

 יאֵנְּת רעד (םי) יאנּת
 (םיסוריא םּכסה) םיִאָנֶּת ,םיִסּורַא צמ םיָאנַּת

 הָעיִנ ,הָעּונְּת יד (תו) העונּת



 שימשּת -- שיכנּת

 יִכָנֶּת ידַא שיכנּת
 ,הָאָנֲה ,ןֶדֵע ,גָנֹע ,גּונֲעַּת רעד (םי) גונעּת

 הָנְדַע
 הֶּנַהְמ ,םיִעָנ ידַא קידגונעּת

 םֹוצ ,תיִנֲעַּת רעד (םי) תינעּת

 (םלועב םידוהי לש) רּוּזַּפ ,תֹוצּופְּת צמ תוצופּת

 לֶלָּפ ,הֶּלִפְּת יד (תו) הליפּת

 ׁשֵחַל-ןּוקְצ ,ןּוקָצ רעד סוגסיוא-הליפּת
 ןּוּנִר רעד (ןע) גנַאזעג-הליפּת
 רֵּתְעַה ,ןֵּנְַּתִה ,לֵלֵּפְתִה יי ןָאט ,ןוט הליפּת

 ןיִּלְפְּת צמ ןיליפּת

 הָעיִצְק סָאד (ךע) לדייש-ןיליפּת
 ,אֵלָּכ-תיֵּב ,רַהֹס-תיֵּב יד (תו) הסיפּת

 תֹוּדִקְּפַה"תיֵּב ,רָסֲאֵמ
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 רַהֹס-תיֵּב ןֵכֹוׁש ,ריִסָא רעד (סע) קינהסיפּת

 תֶע ,ןָּדִע ,הָפּוקְּת יד (תו) הפוקּת

 הָעָּפְׁשַה לַעַּב ,ףיִּקַּת רעד (םי) ףיקּת
 ַחֹּכ ,קֶזֹח ,תּופיקַּת יד (ן) תופיקּת
 בֵל-תּוריִרְשִּב ,הָמָר דָיְּב ידַא קידתופיקּת

 לָלְּכ ,הָכָלֲה ,הָנָּקִּת יד (תו) הנקּת
 ,הָאּופְר ,םֵס ,הָפּורְּת יד (תו) הפורּת

 הָנְּקַּת
 םיִגְלֶע ןֹוׁשְל ;תיִמָרֲא סָאד ןושל-םוגרּת

 תֶמֹעְרַּת צמ תומוערּת

 הָבּוׁשְּת יד (תו) הבושּת
 הָוֲאַּת ,הָקּוׁשְּת יד (תו) הקושּת
 הָטֶּמַה ׁשיִמְׁשַּת רעד שימשּת



 ןינַאצ .מ ןופ רעכיב

 1923 ,עשרַאװ ,ןלעװָאנ *! ןבעל ,טַאװיװ,

 1935 ,עשרַאװ ,ןַאמָאר ,"דרע רעקיּפמוז ףיוא,

 1942 ,ביבא-לת ,שזַאטרָאּפער-עזַײר "7 ןַאּפַאי טייג ןיהּווװ,

 תוליהק עשידִיי ענערָאװעג בורח 100 רעביא עזַײר ,"קָאטש ןוא ןייטש רעביא,

 1952 ,ביבא-לת,ןלױּפ ןיא

 1957 ,ביבא-לת ,ןענָאטעילעּפ ,"ןסעומש עקידתבש.

 1960 ,ביבא-לת ,ךוברעטרעוו רעשידִייײשַיערבעה רעלופ

 1962 ,ביבאילת ,ןשזַאטרָאּפעריעזַײר ,"ןשטנעמ ןוא רעטעג ןשיװצ,

 1962 ,ביבא-לת ,שידִיי ןיא גנוטכידרעביא ,"םירישה ריש.

 1962 ,ביבא-לת ,שידִיי ןיא גנוטכידרעביא ,"תור תליגמ,

 1966 ,ביבא-לת ,ןעייסע ,"לרוג ןשידִיי ןופ ןגעוו יד ףיוא,-

 1967 ,ביבא-לת ,עיפַארגָאנָאמ עשיטירק ,"חישמ ַא ןופ ץנעדַאקעד יד,

 1966 ,ביבאילת ,ןַאמָאר רעשידִיי ,"םייהַא קירוצ טמוק סונַאּפַאטרַא;

 1968 ,ביבאילת ,ןַאמָאר רעשידִיי ,"ןעלמיה עדמערפ.

 1972 ,ביבאילת ,ןַאמָאר רעשידִיי ,"רעטיוועג ןיא טפַאשביל;

 טלעוו רעד רעביא טילּפ ַא ןופ גנובַײרשַאביעזַײר ,"למיה םוצ זיב ןצענערג,

 1970 ,ביבא-לת ,לארׂשי-ץרא ןייק

 1976 ,ביבא-לת ,ןַאמָאר רעשידִיי ,?שזָאבישזעמ ןופ הדירמ יד,

 1979 ,ביבא-לת ,סנטַײצרַאפ ןופ תויׂשעמ ,"למיה םוצ לסילש רעד,

 :לקיצ םענוֿפ .ןַאמָאר -- חלמה םי ןיא ןַײרַא טלַאֿפ ןדרי רעד;
 ,1981 ֿביֿבָאילּת .םייהַא קירוצ טמוק סונַאּפַאטרַא

 :שיערבע ה ןיא

 1962 ,ביבאי-לת ,ןילופב תוברח תוליהק האמ ינפ לע עסמ ,"םלוע לת;

 1968 ,ביבאילת ,רופיס ,"התיבה רזוח סונּפטרַא,

 1967 ,ביבא-לת ,תוסמ ,"ידוהיה לרוגה יכרד;

 :שילגנע ןיא

 "/4ז1802005 (000169 110006 , 4. 5. 88זמ65 2486 0 6017.

 םנתגתפוונסא 2264 !אסוש {סזא 0

 :(קורד ןיא) :שיזיוצנַארפ ןיא
 "ןג תסטס1ז6 86 241642ץטס12 , 1:41/008 1680מ-(18006 1,81169, 1115.



 שימְׂשִה .--- "אופצא =
 עי יי יי יד עי ישא יע יא + א 4

 יָה יי שייכות

 חאנד-ןרע ,גָנע ,עמעֿפ ריח (סיוגונעק

 : ן 0

 .הֶׂשיִש 8 יע הא קירגוגעו
 סו ייד שֹז (טיו תיושזו

 לו רש ,תרקוסע :ט הוצוסז

 !(ףח"ס8) לח ר

 יא וי + טוגסיואדהליפו

+ 

 וי א זיו יד ר ר ליפ

- 4 

 0 ד"ייטח די. יו
 ו

 2 = (ףע) ליויײע- יליסח
 6 הזו יי יז (תו) חס טי

1 
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